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BITRIX 24 - KORPORÁTNA SOCIÁLNA SIEŤ
Interná sociálna (neverejná) sieť umožňuje spolupracovať ľahšie, rýchlejšie
a efektívnejšie. Hladký tok informácií, získavanie okamžitej spätnej väzby,
generovanie nových nápadov a myšlienok, vytváranie pracovných skupín
a zapájanie svojich zamestnancov pre dosiahnutie lepších a merateľných
výsledkov v rámci univerzity.
HLAVNÁ NÁSTENKA (ACTIVITY STREAM)
V tejto časti sa dajú prezentovať všetky aktivity na univerzite, zdieľať aktuálne
informácie, dokumenty, udalosti. Tiež dôležité oznamy, pri ktorých sa vyžaduje
označenie - prečítané.
PROJEKTOVÝ MANAŽMENT (TASKS)
Od osobných zoznamov úloh až po komplexné riadenie projektov. Bitrix24
uľahčuje delegovanie, koordináciu a zabezpečenie včasného a správneho plnenia
práce. Pri vedení administrácie projektov (VEGA, KEGA ....), ale aj všetkých
typov záverečných prác.
SKUPINOVÝ CHAT A VIDEOKONFERENCIE (CONVERSATIONS)
Bitrix24 umožňuje využívať komunikačné nástroje od textových správ až po
videokonferencie so štyrmi užívateľmi. V tejto časti sa rešpektuje súkromie
užívateľa a ani administrátor nevidí komunikáciu. Chatovať sa dá s jednotlivcom
alebo aj s celou skupinou naraz.
FILES
Jednoduchý spôsob zdieľania súborov a zložiek s kolegami a spolupracovníkmi.
Prístup k dátam z akéhokoľvek zariadenia.
PRACOVNÉ SKUPINY (WORKGRUPS)
Okrem preddefinovaných pracovných skupín, si každý člen siete Bitrix24 môže
vytvoriť vlastné (súkromné skupiny) a využívať všetky funkcionality siete
Bitrix24 (task management, chat, videochat, zdieľanie súborov, kalendár atď.)
vrátane zapojenia externých členov (mimo akademickú obec UMB) do tejto
skupiny.
Všetci študenti budú pozvaní do pracovnej skupiny Diskusné fórum UMB.
Následne budú prizvaní do pracovných skupín podľa fakulty, na ktorej študujú.
CONTACTS
Zoznamy študentov a zamestnancov UMB registrovaných v extranetovej skupine
Diskusné fórum UMB.
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POMOC A PODPORA (SUPPORT 24)
Často kladené otázky a detailne vysvetlené funkcie jednotlivých záložiek a funkcií
v systéme Bitrix24 nájdete po kliknutí na slabomodré políčko s bielim otáznikom
– v pravom hornom rohu okna internetového prehliadača.

Svoje návrhy, postrehy a prípadné nedostatky môžete zaslať na helpdesk Bitrix24:
bitrix24@umb.sk.

