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Dziękujemy wszystkim obecnym na webinarze za aktywność. Pytań było bardzo dużo. 

Wypisujemy je w kolejności chronologicznej. Przeglądając je zwróć uwagę na łącza i 

linki. Prowadzą do wielu wartościowych treści. Miłej lektury! 

 

FAQ 

1. Czy wydarzenie będzie nagrywane?  

Tak. 

2. Czy wydarzenie jest bezpłatne?  

Tak. 

3. Kiedy będzie nagranie?  

W ciągu 2-3 dni. Powiadomimy Cię o tym mailowo. 

4. Czy nagranie można rozpowszechniać? 

Tak! 

5. Jak się z Wami skontaktować ? 

kontakt@akademiaaplikacji.pl 

6. Kilka ważnych łączy: 

• Strona webinara: https://AkademiaAplikacji.pl/webinar-2020-04-24 

• Szkolenie Office 365 Ninja: https://AkademiaAplikacji.pl/Office365Ninja  

• Rejestracja na kolejny webinar: https://akademiaaplikacji.pl/webinar-2020-05-08   

• Nagrania z poprzednich webinarów: https://AkademiaAplikacji.pl/Webinary  

• Project for the Web – początki: https://protipblog.pl/project-for-the-web/ 

• Project Server – podstawy: https://protipblog.pl/microsoft-project-server-podstawy/ 
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Wasze pytania 

1. Czy to już jest ostatnie takie bezpłatne szkolenie prowadzone przez Akademię 

Aplikacji??? 

Zdecydowanie nie! Obserwuj nas na: 

• https://akademiaaplikacji.pl/yt (lajki i suby dają motywację) 

• https://akademiaaplikacji.pl/fb 

• https://akademiaaplikacji.pl/insta 

• https://akademiaaplikacji.pl/li 

2. Czy będzie dostępny tylko kurs z MS Forms? 

Pojedyncze moduły póki co nie są publikowane. Czy będą? Tego jeszcze nie możemy obiecać. 

3. Mam pytanie spoza zadań- gdzie można znaleźć informację na temat tworzenia pokoi - przydałaby się 

taka możliwość do pracy w grupach... 

Pokój w kontekście Microsoft Teams może mieć dwa znaczenia. Jeśli pytasz o pomieszczenia i obsługę 

telekonferencji z wykorzystaniem dedykowanego sprzęty, to tutaj znajdziesz przydatny artykuł:  

https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-Teams-Blog/Introducing-Microsoft-Teams-Rooms/ba-

p/323848 

Podejrzewamy jednak, że pytasz o możliwość dzielenia uczestników spotkania na grupy (tzw. breakout 

room). W tej chwili nie ma takiej możliwości, ale prace nad tą funkcją już trwają. Możesz to zweryfikować 

tutaj: https://microsoftteams.uservoice.com/forums/555103-public/suggestions/35000044-introduce-

breakout-room-functionality 

4. Dzień dobry, prowadzę lekcje online z wykorzystaniem Teamsów i chciałabym dowiedzieć się czy jest 

możliwość usunięcia wpisu dokonanego przez ucznia.? 

Tak, jest taka możliwość, ale jeszcze nie musi być włączona w każdym środowisku(dziękujemy Anecie 

poprawieni nas i sprostowanie). 

5. Czy można zrobić zadanie dla konkretnego kanału, ale nie dla ogólnego? 

Plan plannera jest dla całej grupy. Można jednak na grupie utworzyć kilka planów i każdy z nich umieścić w 

oddzielnym kanale. 

6. Czy w PLANNER można się zabezpieczyć, aby inny user nie zakończył mojego zadania , czy trzeba polegać 

na zaufaniu ? 

Każdy członek zespołu może zakończyć zadanie, a więc trzeba trochę polegać na zaufaniu. 

7. Jaka różnica między Grupa 365 a Zespół w Teams? 

Temat poruszyliśmy przy Q&A na końcu webinara. W telegraficznym skrócie, Teams jest „dodatkiem” do 

grupy Office 365. Tak na marginesie…wkrótce nazwa „grupa Office 365” zmieni się w „grupa Microsoft 365”.  

8. Czy będzie webinar dedykowany zajęciom ze studentami? 

Był już taki z Arturem Rudnickim: 

https://www.akademiaaplikacji.pl/webinar-2020-04-03/ 
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9. Gdzie mogę odsłuchać webbinarium z 10 zadań office 

Tutaj: https://www.akademiaaplikacji.pl/webinar-2020-04-17/ 

10. Czy członkowie grupy (Teams, Planner, SharePoint) mogą być z poza firmy?  

Tak. Taki rodzaj użytkownika to tzw. Goście. 

11. Czy jest możliwe połączyć kalendarz z Outlooka z jednego maila wraz z kalendarzem teamsa na innym 

mailu? 

Tutaj są 2 sprawy: 

1. Kalendarz na Teams, to po prostu Twój domyślny kalendarz w Outlooku 

2. W Outlook jest możliwość, aby wyświetlić na jednym ekranie kilka kalendarzy. Wystarczy dodać 

konto do aplikacji desktop Outlooka lub dodać kalendarz udostępniony przez innego użytkownika. 

Taki widok nie będzie jednak odwzorowany w aplikacji Teams, a jedynie w Outlooku 

12. Czy z perspektywy szkoły takie zadania można przypisywać do konkretnego ucznia? I gdzie zobaczyć, czy 

uczeń odczytał, odesłał? 

Planner nie jest najlepszym zadaniem do organizowania zadań dla uczniów. Do tego celu są dedykowane 

funkcje (np. Zadania, czy Classroom). o których mówił Artur: https://www.akademiaaplikacji.pl/webinar-

2020-04-03/ 

13. czy można dodać więcej tych kolorowych zakładek? 

Niestety nie      

14. Jaka różnica między Grupa 365 a Zespół w Teams? 

Temat poruszyliśmy przy Q&A na końcu webinara. W telegraficznym skrócie, Teams jest „dodatkiem” do 

grupy Office 365. Tak na marginesie…wkrótce nazwa „grupa Office 365” zmieni się w „grupa Microsoft 365”.  

15. Dzień dobry! To już mój 3 webinar z Wami. Jest genialnie. Dzięki Marcie pracuję z radością w SWAY. Gdzie 

znajdę webinar na temat Share Point oraz webinar, o którym dziś wspomniała "GENIALNA - 

LEGALNA"Marta - PLIKI?  

Wszystkie znajdziesz tutaj https://www.akademiaaplikacji.pl/webinary/ 

16. Czy da się pracować z zadaniami w Office 365 zgodnie z Getting Things Done 

Temat poruszyliśmy przy Q&A na końcu webinara. Poszukaj swojego działającego schematu. Outlook, 

OneNote, Todo, SharePoint…opcji jest dużo. Tutaj znajdziesz oficjalne „przepisy”: 

https://store.gettingthingsdone.com/setup-guides-s/107.htm Co prawda nie ma tu Todo, ale jest 

Wunderlist, z którego Todo wyrosło. 

17. Podczas tworzenia zadań pojawił mi się limit max 11 osób do przydzielenia, czy można to obejść? 

Temat poruszyliśmy przy Q&A na końcu webinara. Faktycznie jest taki limit i nie można go obejść. Pozostaje 

podzielenie zadania na mniejsze. 

18. Czy w TODo's można widzieć widok kalendarza? Tak żeby widzieć w jednym miejscu jakie mam spotkanie, 

na kiedy jakie zadania (z różnych planów), na kiedy jakie oflagowane maile? 

Niestety nie. 

https://akademiaaplikacji.pl/webinar-2020-04-24
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19. Czy można w Planner wyświetlić w jednym miejscu wszystkie zadania 

przypisane do jakiegoś użytkownika we wszystkich planach? 

Nie ma takiej możliwości w Plannerze. Ale można taką aplikację zbudować w 

Power Apps :) Natomiast każdy użytkownik może zobaczyć zadania przypisane do 

siebie w MS Todo 

20. Czy po wstawieniu w Zadaniach w Teams zasobu w formie pdf, który jest edytowalny uczniowie mogą też 

go edytować. wchodząc w ten plik? Próbowałam tak zrobić, ale w Temsach to nie działało, po pobraniu pdf 

na komputer, tak 

Tutaj chyba więcej powie nagranie z webinara z Arturem: https://www.akademiaaplikacji.pl/webinar-2020-

04-03/ 

21. Prowadzimy notatki ze spotkań w OneNote. Jak przerzucać zadania z OneNote do Plannera? 

Temat poruszyliśmy przy Q&A na końcu webinara. Niestety prostego sposobu nie ma. 

22. Jak zorganizować Zadania główne (długoterminowe) podzielone na etapy (z datami zakończenia etapów)? 

Czy jest coś takiego jak grupowanie Zadań w Planerze? 

Temat poruszyliśmy przy Q&A na końcu webinara. W Planner możesz użyć odpowiednich przedziałów, a jeśli 

koniecznie musi być to hierarchia to pozostają inne narzędzia typu Microsoft Project Online, czy Project for 

the web.  

23. Czy można skopiować Plan do innej istniejącej już grupy O365? 

Nie, ale możesz zagłosować na taką funckję i zwiększyć szansę jej powstania: 

https://planner.uservoice.com/forums/330525-microsoft-planner-feedback-forum/suggestions/37078834-

copy-plan-to-existing-group 

24. Dzień dobry. Czy mogą państwo zrobić szkolenie typowo dla nauczycieli? Ważne byłyby zagadnienia 

dotyczące zaplanowania lekcji i przeprowadzenia np.: Jak zorganizować lekcje na Teams. Jakie narzędzia i 

w jaki sposób można wykorzystać. Jak załączać pliki. Jak tworzyć prezentacje dla uczniów. Jak zarządzać 

podczas lekcji np. dopuścić do głosu lub wizji tylko jednego ucznia, kilku lub wszystkich. Jak wykorzystać 

tablicę (pisać, tworzyć notatki, korzystać z edytora równań) dodać hiperłącze. Jest bardzo duża potrzeba, 

ponieważ wiele szkół i uczniów chce korzystać z Offica i Teams. 

Taki webinar już był zoganizowany. Zapraszamy! :) 

https://www.akademiaaplikacji.pl/webinar-2020-04-03/ 

25. Jak z ERP (na MS SQL) dodać w prosty sposób zadania do TO DO's? 

Oooo, i takie pytania to my lubimy! Odpowiemy w sekcji Q&A na końcu webinara! W skrócie: Power 

Platform. 

26. A czy jest możliwość analizowania czasu pracy pracowników dzięki Microsoft Office? 

Jest – nazywa się to Workplace Analytics: https://www.microsoft.com/microsoft-

365/partners/workplaceanalytics. 

Ponadto możesz sprawdzić Project Online. Posiada moduł Timesheet. Przygotowaliśmy też prostą aplikację w 

Power Apps, którą możesz pobrać z https://AkademiaAplikacji.pl/aplikacje (ewidencja czasu pracy). 
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27. Czy będzie szkolenie Office 365 nija dla nauczycieli? 

Mamy tutaj pewne plany...będziemy o to pytać naszych subskrybentów (już nim 

jesteś ponieważ zapisałeś się na ten webinar) 

28. W Outlooku nie działa link do umawiania spotkań w MS Teams - co może być tego powodem? 

Przyczyn może być wiele - potrzebne jest więcej szczegółów. W takich przypadkach pisz w pierwszej 

kolejności na support. 

29. Jaka min. licencja jest potrzebna do prowadzenia LIVE na TEAMS ? wg. nowego podziału od MS ? 

Licencje E1, E3, E5 lub A3,A5 

30. Ile godzin dziennie trwa kurs? Rozumiem, że od 6-15.05.2020, czy się mylę? 

To nie tak, kurs jest kursem online do którego masz dostęp na zawsze (a przynajmniej tak długo jak będzie 

istnieć Akademia Aplikacji). Mamy około 100 nagrań, każde po kilka minut, więc sumarycznie wyjdzie z tego 

kilkanaście godzin. Jak sobie to rozłożyć, to zależy już od Ciebie. Pamiętaj, że filmy to nie wszystko. Potrzebny 

będzie czas na prace domowe i konfigurację swojego środowiska (na to mocno liczymy). Stałe pory będą 

miały tylko spotkania na żywo (z przyczyn oczywistych). Resztę wykonujesz w swoim tempie. 

31. Czy kurs ten może wykorzystać nauczyciel w swojej pracy? 

To mocno zależy od tego czego używasz w pracy, ale polecamy najpierw obejrzeć webinar z Arturem 

 https://www.akademiaaplikacji.pl/webinar-2020-04-03/ 

32. W jaki sposób zgrać film z nagranego spotkania na teams na swój komputer tak aby go później przekazać 

właściwym osobom? 

Po zakończeniu spotkania nagranie będzie przetwarzane w aplikacji Stream. Na maila dostaniesz informacje z 

linkiem do nagrania. Klikasz go i w Stream będzie opcja pobrania nagrania. 

Tłumaczymy cały ten proces w kursie       
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HYDEPARK 

Nie boimy się słów krytyki. 

Staramy się pomóc nawet, gdy nie wiemy jak. 

Doceniamy Wasze pochwały. 

33. Za szybko nic nie rozumiemy. Prosimy o szkołę a nie o transport 

Chcielibyśmy dać Wam dużo wartości. Będzie nagranie z webinara, aby każdy mógł obejrzeć materiał we 

własnym tempie.  

34. Niestety w moim teams udostępniania białej tablicy zakończyło się błędem. Czy macie państwo taki sam 

- jaki błąd się pojawił? 

- Błąd Wystąpił błąd podczas przetwarzania żądania Wystąpił problem w trakcie pobierania tablicy 

- Należy zgłosić to do Microsoft 

35. podczas udostępniania filmu z YouTube studenci nie słyszą dźwięku - pojawia się komunikat błąd dźwięku 

systemowego, mimo włączenia go? 

Przydałoby się więcej szczegółów. Brzmi jak problem ze sprzętem. Zawsze możesz udostępnić link do filmu w 

czacie. Studencie mogę go obejrzeć na swoich komputerach, co na pewno będzie dla nich wygodniejsze, nie 

mówiąc o zdecydowanie lepszej jakości. 

36. Uczestniczyłam w wieeelu szkoleniach, bo jeszcze 5 tyg temu byłam zielona w MS Teams-jestescie na 

prawdę dobrzy ! :) 

             

37. Pracuję na planerze ale dowiedziałam się że moge połączyć z notes który uwielbiam. Wielkie dzięki 

             

38. automatyzacja - super sprawa - wczoraj ogarnąłem dzięki Akademi Aplikacji 
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