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. שעות  8 – מפגש  1 : משך הקורס  
: מטרת הקורס   

. יישומים אלו כוללים את  365-שמאחורי הקלעים של יישומי הקורס זה מציג למשתתפים את העולם 
 ( ויכולות הניהול שלהם:  Collaborationשלושת העולמות המרכזיים של שיתוף העבודה בארגון ) 

• SharePoint Online 

• Teams 

• OneDrive 
 : קהל יעד

מלא את החסר בידע הניהולי  ברמות השונות ובא למחשוב /ITמידע/הקורס מיועד למנהלי מערכות  •
ניהול הנכון והתשתיות  בארגון יוכלו לספק את ה IT-מנת שמנהלי הוהתשתיתי של המערכות, על 

 הנכונות למשתמשי הארגון, כמו גם לתכנן נכון את השימושים בכלים החשובים הללו. 

 חובה.  -  365של  היכרות עם סביבת ניהול  •
 

 :הבנה משמעותית על הקורס יקנה למשתתפים

 אופי העבודה של המערכות הללו יחד •

 המערכות הללו לטובת עבודה יעילה וקלה יותר של המשתמשים. כיצד יכול הארגון למנף את  •

 כיצד לנהל את העולמות הללו. •

 .365-כיצד לאבטח את סביבת העבודה של המשתמשים במערכות ה •
 

 נושאי הלימוד:

 Office365 -של מערכת הענן Overviewהצגת 

 Office365 -פתרון הענן הפרודוקטיבי •

 השונים שלו משמעות הפתרון והמרכיבים  •
 

SharePoint for Business 

 משמעות ויכולות הפתרון עבור הארגון. •

 בענן.  SharePoint -שלושת המתחמים המרכיבים את ה •

 פאנל הניהול.  •

 אבטחת המידע בענן ועמידה ברגולציה ארגונית. •

 .Document Centerהקמת אתרים ומשמעות האתרים כדוגמת  •

 . OneDriveחיבור וסנכרון באמצעות  •

 הבנת מנגנון ההרשאות.  •
 

One Drive for Business 

 מאפיינים עיקריים.  •

 יתרונות המוצר.  •

 אופי העבודה:  •
o  עם אפליקציה אוWeb 
o  מאפייןFiles On-Demand 



 

 

o  הגדרות אפליקציה מקומית 

 אופציית סנכרון קבצים למובייל ולמחשבים נוספים של אותו משתמש.  •

 שיתוף קבצים והרשאות עבור שיתופים.  •

 סנכרון ושמירה ישירות מיישומי אופיס. •

 קולבורציה )שיתוף עבודה( בין משתמשים.  •

 התנהגות האפליקציה.  •

 זיהוי ופתרון של בעיות התנגשויות בגרסאות מסמכים.  •

 ניצול חלון האפליקציה לצורך טיפול בשיתופים ופתרון בעיות.  •
 

MS Teams 

 הפתרון עבור הסביבה הארגונית. משמעות  •

 מנקודת המבט של הארגון. Collaborationהבנת  •

 פאנל הניהול והמרכיבים השונים שלו.  •

 וניהול. Teams -אפליקציות ב •

 Teams, Exchange On-line, SharePointקשר בין שלושת העולמות:  •
 

 


