Konfigurowanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Windows Phone
Przewodnik Szybki start
Sprawdzanie poczty e-mail
Skonfiguruj telefon z systemem Windows Phone w celu
wysyłania i odbierania poczty za pomocą konta usługi
Office 365.

Uzyskiwanie dostępu
do wszystkich notesów
programu OneNote
Możesz łatwo uzyskiwać dostęp
do notesów programu OneNote
przechowywanych w witrynie
zespołu programu SharePoint lub
w witrynie usługi OneDrive dla Firm.

Wyświetlanie i edytowanie
dokumentów w podróży
Preinstalowana aplikacja Office
Mobile umożliwia wyświetlanie
i edytowanie dokumentów
bezpośrednio z telefonu
z systemem Windows Phone.

Sprawdzanie kalendarza w dowolnym miejscu
Dzięki możliwości synchronizacji elementów kalendarza
usługi Office 365 z telefonem z systemem Windows
Phone zawsze wiesz, co musisz zrobić.

Synchronizowanie kontaktów
Przechowuj kontakty z usługi Office 365 na telefonie, aby móc łatwiej
udostępniać dokumenty, wysyłać wiadomości e-mail lub planować
spotkania ze współpracownikami.

Współpraca z zespołem
Możesz uzyskiwać dostęp
do witryn zespołu oraz
udostępniać i edytować
przechowywane w nich pliki.
Praca nad dokumentami
Możesz uzyskiwać dostęp do witryny
usługi OneDrive dla Firm oraz
udostępniać i edytować przechowywane
w niej dokumenty.
Dołączanie do spotkań twarzą w twarz
Aplikacja Lync 2013 umożliwia dołączanie
do spotkań, korzystanie z wiadomości
błyskawicznych, nawiązywanie połączeń
wideo ze współpracownikami oraz
pozostawanie w kontakcie nawet
poza biurem.

Konfigurowanie aplikacji Office Mobile
W systemie Windows Phone jest preinstalowana aplikacja Office Mobile. Umożliwia ona
tworzenie nowych dokumentów programów Office Word, Excel i PowerPoint oraz wyświetlanie
i edytowanie dokumentów przechowywanych w witrynach usługi OneDrive dla Firm lub
programu SharePoint.

Konto e-mail usługi Office 365 zostało już dodane, ale chcę dodać witrynę
usługi OneDrive dla Firm i inne witryny zespołu do aplikacji Office Mobile
1.

Na liście aplikacji naciśnij pozycję Office.

2.

Na karcie Miejsca naciśnij pozycję nowy.

3.

Na ekranie Dodawanie witryny programu SharePoint
wpisz adres URL witryny usługi OneDrive dla Firm.

Konfiguracja aplikacji Office Mobile zależy od tego, czy dodano już konto e-mail usługi Office

Adres URL witryny osobistej w usłudze OneDrive

365 do telefonu. Należy wykonać odpowiednią procedurę.

dla Firm może na przykład wyglądać następująco:

Muszę skonfigurować konto e-mail usługi Office 365 i aplikację
Office Mobile po raz pierwszy

https://contoso-my.sharepoint.
com/personal/<nazwa_użytkownika>_contoso_on
microsoft_com.

1.

Na liście aplikacji naciśnij pozycję Office.

2.

Na karcie Miejsca naciśnij pozycję

się przy użyciu nazwy użytkownika i hasła usługi

Office 365 > Konfiguruj.

Office 365. Zaznacz pole wyboru Nie wylogowuj

W obszarze Dodaj konto naciśnij pozycję

mnie, jeśli nie chcesz logować się przy każdym

3.

4.

otwarciu dokumentu w usłudze Office 365. Naciśnij

Outlook. Wpisz pełny adres e-mail usługi

pozycję Zaloguj. Witryna usługi OneDrive dla Firm

Office 365, na przykład tomasz@contoso.com,

i witryna zespołu zostaną dodane do miejsc.

i naciśnij pozycję zaloguj. Skonfigurowanie
konta potrwa kilka minut.
4.

Poczta, kalendarz, kontakty i konto usługi
OneDrive dla Firm są konfigurowane
domyślnie na telefonie. Naciśnij pozycję
gotowe.

5.

Na stronie usługi Office 365 zaloguj się przy
użyciu nazwy użytkownika i hasła usługi
Office 365. Zaznacz pole wyboru Nie
wylogowuj mnie, jeśli nie chcesz logować się
przy każdym otwarciu dokumentu w usłudze
Office 365. Naciśnij pozycję Zaloguj. Witryna
usługi OneDrive dla Firm i witryna zespołu
zostaną dodane do karty Miejsca.

Może zostać wyświetlony monit o zalogowanie

5.

Powtórz krok 2, aby dodać witrynę zespołu programu
SharePoint. Oto przykładowy adres URL witryny
zespołu: https://contoso.sharepoint.com/sites/
contoso.com/sites/contoso. Nazwę „contoso”
w adresie URL należy zamienić na nazwę domeny
organizacji.
Uwaga Jeśli adres URL witryny usługi OneDrive
dla Firm nie jest znany, należy przejść do tej witryny
za pomocą przeglądarki na komputerze i zanotować
adres URL wyświetlany w oknie przeglądarki lub
wysłać go do siebie pocztą e-mail, aby można
go było skopiować i wkleić.

Zarządzanie pocztą e-mail, kalendarzem
i kontaktami
Jeśli wykonano procedury konfigurowania aplikacji Office Mobile przedstawione na poprzedniej
stronie, poczta, kalendarz i kontakty usługi Office 365 zostaną zsynchronizowane automatycznie.
Zmiany na koncie usługi Office 365 można wprowadzać w menu Ustawienia.
1.

Na liście aplikacji naciśnij pozycję
Ustawienia > poczta+konta.

Uzyskiwanie dostępu do witryn programu
SharePoint i usługi OneDrive dla Firm
za pomocą programu Internet Explorer
Dostęp do witryn usługi SharePoint Online i plików usługi OneDrive dla Firm można też
uzyskiwać za pomocą przeglądarki Internet Explorer na telefonie z systemem Windows Phone.
1.

Otwórz program Internet Explorer i wpisz adres URL witryny na pasku adresu przeglądarki.
Adres URL witryny osobistej w usłudze OneDrive dla Firm może na przykład wyglądać

2.

Naciśnij konto usługi Office 365.

następująco: https://contoso-my.sharepoint.com/personal/<nazwa_użytkownika>

3.

W ustawieniach konta można wykonywać

_contoso_onmicrosoft_com. Oto przykładowy adres URL witryny zespołu:
https://contoso.sharepoint.com/sites/contoso. Nazwę „contoso” w adresie URL należy

następujące czynności:

zamienić na nazwę domeny organizacji.

•

Zmienianie nazwy konta

•

Określanie, kiedy ma być pobierana
nowa zawartość

•

Określanie, z jakiego okresu
z przeszłości mają być pobierane
wiadomości e-mail

•

Wykluczanie elementów (wiadomości
e-mail, kontaktów, kalendarza i zadań)
z synchronizacji

4.

Po zakończeniu wprowadzania zmian
naciśnij pozycję Gotowe

.

2.

Kiedy pojawi się ekran logowania do usługi Microsoft Office 365, wpisz nazwę użytkownika
i hasło, a następnie naciśnij pozycję Zaloguj. Aby przełączyć między widokiem dla urządzeń
przenośnych i widokiem komputera, naciśnij pozycję Ustawienia
Widok dla
urządzeń
przenośnych

.

Widok komputera

Konfigurowanie aplikacji
OneNote
Podobnie jak aplikacja Office Mobile, inne aplikacje
w systemie Windows Phone również mogą ułatwiać
współpracę i pracę w podróży. Aplikacja OneNote

Instalowanie aplikacji Lync
Aplikacja Lync 2013 dla systemu Windows Phone pozwala korzystać z wielu metod
komunikowania się z innymi, w tym wymieniać wiadomości błyskawiczne oraz nawiązywać
połączenia audio i wideo przy użyciu sieci Wi-Fi bądź, w przypadku jej niedostępności,
przy użyciu komórkowego połączenia transmisji danych.

zapewnia natychmiastowy dostęp do notesów

1.

Na liście aplikacji naciśnij pozycję Sklep i wyszukaj pozycję Lync 2013.

w bibliotece usługi OneDrive dla Firm i witryn zespołu.

2.

Naciśnij pozycję Instaluj. Gdy aplikacja zostanie zainstalowana, pojawi się na telefonie.

3.

Aby się zalogować, użyj swojego adresu logowania (nazwa@domena.com) i hasła.

Aplikacja OneNote jest preinstalowana w systemie
Windows Phone. Do korzystania z tej aplikacji
potrzebne jest tylko konto Microsoft.
1.

Na liście aplikacji naciśnij pozycję OneNote.

użycie, potrzebujesz utworzonego konta programu Lync oraz adresu logowania. Jeśli nie
znasz tych informacji, skontaktuj się z pomocą techniczną w swoim miejscu pracy. Nowego

zsynchronizowany z osobistą lokalizacją w usłudze

konta Lync nie można utworzyć z poziomu aplikacji Lync 2013 dla systemu Windows Phone.

jest dołączana do każdego konta Microsoft,
na przykład w usłudze Outlook.com lub
Hotmail.com.
Aby uzyskać dostęp do notesu programu OneNote
w usłudze Office 365, na liście aplikacji naciśnij
pozycję Office.
3.

Naciśnij notes programu OneNote, który chcesz
wyświetlić w centrum Office. Zostanie on otwarty
w aplikacji OneNote.

4.

Jeśli aplikacja Lync nie była używana na komputerze stacjonarnym i jest to jej pierwsze

Notes programu OneNote zostanie automatycznie
OneDrive. Osobista lokalizacja w usłudze OneDrive

2.

W niektórych przypadkach nazwę użytkownika należy podać w obszarze Więcej szczegółów.

W aplikacji OneNote naciśnij pozycję Notesy
w górnej części ekranu. Notes uruchomiony
w centrum Office zostanie dodany do listy notesów
w aplikacji. Teraz można uzyskać do niego dostęp
bezpośrednio z aplikacji OneNote w dowolnym
czasie.

