Invitation til Office 365 Forum 2014 i december
Nu er det 1 år siden vi sidst afholdt Office 365 forum for kunderne i uddannelsessektoren, så vi har
besluttet at gøre det igen og præsentere nyheder og ikke mindst dele opnåede erfaringer siden sidst.
Den oprindelige idé med Office 365 Forummet i 2013 var at tage skridtet videre fra den administrative
implementering af Office 365, til at give inspiration om hvordan undervisningen kan understøttes af
Office 365.
I år bygger vi videre på dette tankesæt og har inviteret Bruno Sermond, der er Microsofts ansvarlige
for Office 365 i uddannelsesområdet í Western Europe med. Han vil blive dagens hovedtaler (på
engelsk) og vil give et opdatering på strategien.
På dagsorden vil der være en blanding af pædagogiske tips og tricks med Office, samt lidt om teknisk
opsætning af AD (bruger styring). Derefter oplæg fra Systemtech omkring planlægning af
undervisning i Office 365.
Dagsorden
kl. 12.00 - registrering og mulighed for en sandwich
kl. 12.30 - første indlæg begynder. Vi afslutter ca kl 15.30
 Velkommen og dagens program, v. Microsoft Danmark
 Strategy update on Office 365, v. Bruno Sermon, Microsoft WE
 At flytte fra Office 365 directory til Azure AD, v. Torben Andersen, Microsoft Danmark
 OneNote ClassRoom Creator, v. Torben Andersen, Microsoft Danmark
 Office ProPlus 365 fordele for studerende og undervisere, v. Erik Carter, Microsoft Danmark
 Integration af et værktøj til planlægning af undervisning via Office 365, v. Systemtech
 Office 365 Pro deployment in a managed environment
kl. 15.30 - Spørgsmål fra salen og afrunding, v. alle
Bemærk: Visse indlæg vil foregå på engelsk da vi har Bruno Sermon fra Microsoft Western Europe med.
Vær med i et netværk af brugere af Office 365
Vi vil gerne være med til at facilitere et cloud netværk i uddannelsessektoren, hvis formål er at
videndele didaktiske erfaringer som kan komme til gavn for andre. Derfor opfordrer vi alle til at byde
ind! Hvis du vil høre mere om pædagogisk brug af Office 365, eller dele af dine egne erfaringer om
samme eller blot være sikker på at få invitationer fra os til fx et forum på Yammer eller kommende
cloud-arrangementer, så kan du blive skrevet op ved at skrive til Erik Carter på tercart@microsoft.com
Tilmelding – klik i den kasse på det sted du gerne vil deltage
Tid:

1. december, 2014 kl 12.00

Tid:

2. december, 2014 kl 9.30

Sted:

Sjælland
Microsoft
Tuborg Boulevard 12
2900 Hellerup

Sted:

Jylland
Via University College
Hedeager 2
8200 Aarhus

Venlig hilsen
Uddannelsesteamet, Microsoft Danmark

www.microsoft.dk/uddannelse Microsoft Danmark, Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup, tlf 44890100

