
Nowe usługi oferowane przez CI



Agenda
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System pracy grupowej dla pracowników i studentów PW

• Outlook w iOS

• Apple Mail

• Outlook w Androidzie

• Dostęp poprzez WWW

• Komunikator Skype

• Komunikator Yammer



Konta studenckie

- wszystkie konta studenckie są tworzone automatycznie 
przez system zarządzania tożsamością na podstawie 

informacji z systemu USOS

Konta studentów posiadają identyfikatory w postaci 
nr_albumu@pw.edu.pl

Konta studenckie są kontami pozwalającymi 
automatycznie na dostęp do usług świadczonych z 

chmury Microsoft za pośrednictwem Office 365
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Konta studenckie

• Konta studenckie w Office 365 otrzymują dostęp do

programu E1 co przekłada się na dostęp do

następującej funkcjonalności:

•

• - poczta elektroniczna (adres nr_albumu@pw.edu.pl);

• - kalendarz;

• - globalna książka adresowa wszystkich pracowników i

studentów PW;

• - usługa OneDrive (dysk sieciowy) na dane;

• - portal społecznościowy „Yammer”;

• - usługa Skype for Business;
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Konta pracownicze

• Konta pracownicze posiadają jednolite adresy w 

domenie „pw.edu.pl”. Adresy pocztowe tworzone są 

w konwencji Jan.Kowalski@pw.edu.pl

•

• Pracownicy PW otrzymują konta w sposób 

automatyczny na podstawie danych z systemu 

SAP. Po utworzeniu konta administratorzy CI-PW 

na życzenie danego pracownika aktywują dostęp 

do funkcjonalności związanej z systemem pracy 

grupowej. Aktywacja licencji odbywa się bezpłatnie.
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Konta pracownicze

W skład tej funkcjonalności wchodzi dostęp do:

• poczty elektronicznej (adres @pw.edu.pl);

• kalendarz;

• globalna książka adresowa wszystkich 

pracowników i studentów PW;

• usługa Skype for Business
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Konta pracownicze

• Dostęp do funkcjonalności możliwy jest z programów pocztowych jak 
i urządzeń mobilnych.

• Pełne wsparcie jest z platformy Android oraz iOS (Apple)

• W planach jest uruchomienie systemu rezerwacji sal Gmachu 
Głównego PW

•

• Dane z systemu USOS oraz SAP będą umożliwiać skorzystanie z 
EDUROAM pozwalającego na dostęp do sieci bezprzewodowych na 
terenie innych uczelni.

•

• Możliwe będzie także korzystanie za ich pomocą do wystawiania 
certyfikatów w infrastrukturze PKI, pozwalające na uwierzytelnienie 
do sieci bezprzewodowej.

•

• Dostęp do usług realizowany jest z programów pocztowych jak np. 
Microsoft Outlook (pełna funkcjonalność) lub innych jak np. Mozilla 
Thunderbird (funkcjonalność poczty i kalendarza).
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Przykłady konfiguracji urządzeń mobilnych

• Microsoft Outlook na iOS (aplikacja darmowa)
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Ikona aplikacji na 
pulpicie oraz 
przykład 
wykorzystania 
programu przy 
tworzeniu nowej 
wiadomości



Tworzenie nowego wydarzenia w programie 
Microsoft Outlook na urządzenia mobilne.
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Przykład wyszukiwania kontaktów w programie 

Microsoft Outlook na urządzenia mobilne
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Konfiguracja urządzenia z iOS do obsługi 

Exchange
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Przykład tworzenia nowej wiadomości oraz 

wyszukiwania kontaktów z programu Apple Mail 

wbudowanego w system iOS
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Kalendarz oraz wydarzenia
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Outlook w urządzeniu z systemem Android

14



Dostęp przez interfejs WWW 

(http://webmail.pw.edu.pl)
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Poniżej proces wyszukiwania użytkowników w globalnej 
książce adresowej wszystkich pracowników i studentów PW.

http://webmail.pw.edu.pl)/


Powiadomienie o wydarzeniu na stronie WWW 

(OWA)
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Poczta studencka – dostęp poprzez:

https://portal.office.com

17

Panel użytkownika



Poczta studencka – dostęp poprzez:

https://portal.office.com
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Skrzynka odbiorcza



Poczta studencka wyszukiwanie użytkownika
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Komunikacja z portalu przez Skype
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Komunikacja z portalu przez Skype
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Komunikacja grupowa przy użyciu Yammera
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Komunikacja grupowa przy użyciu Yammera
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Inne usługi CI
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• Oprogramowanie inżynierskie: Autocad, 

Solidworks, Matlab, Labview

• Zakup licencji Windows, Office do 

komputerów pracowniczych PW

• SAP HR i FI (FICA)

• USOS i CM USOS, APD

• Poczta Oracle

• Certyfikaty



Dziękuję za uwagę


