Tο Office 365 δίπλα
Παναθηναϊκό Superfoods

στον

Για να γίνει ο Παναθηναϊκός Superfoods μία από τις κορυφαίες
ομάδες στην ιστορία του Ευρωπαϊκού μπάσκετ χρειάστηκαν πολλά
περισσότερα από 40 λεπτά υψηλής απόδοσης σε κάθε αγώνα.
Το μεγαλείο των εξάκις πρωταθλητών Ευρώπης απαιτεί αμέτρητες
ώρες προπόνησης, παθιασμένους φιλάθλους να υποστηρίζουν,
διοίκηση, ομάδα και παίκτες και τώρα τη συνεργασία με το
Microsoft Office 365 και την τελευταία λέξη της τεχνολογίας.
Η Microsoft Ελλάς συνεργάζεται με τον Παναθηναϊκό Superfoods
και συμβάλει στη τεχνολογική του εξέλιξη προσφέροντας στο
προπονητικό team και στους παίκτες τα εργαλεία, που θα τον
διατηρήσουν στην κορυφή του Ευρωπαϊκού μπάσκετ.
Το ταλέντο και η σκληρή δουλειά σε συνδυασμό με τη συνεχή
παροχή στατιστικών, βίντεο και αναλύσεων, βοηθάει τους παίκτες
του Παναθηναϊκού Superfoods, να είναι έτοιμοι την ώρα του
τζάμπολ.
Χρησιμοποιώντας τις εφαρμογές του Microsoft Office 365, o
προπονητής του Παναθηναϊκού Superfoods, Τσάβι Πασκουάλ, το
επιτελείο του και οι παίκτες, προετοιμάζουν τον επόμενο αγώνα
με ακρίβεια και ταχύτητα.
Δείτε εδώ πώς οι παίκτες και το προπονητικό team του
Παναθηναϊκού Superfoods χρησιμοποιούν το Microsoft Office 365
για να προετοιμαστούν για τον επόμενο αγώνα και να «πετύχουν

περισσότερα»:
Το προπονητικό team συγκεντρώνει και αναλύει τα
στατιστικά του κάθε παιχνιδιού στο Excel και τα
μετατρέπει σε γραφήματα για ευκολότερη απεικόνιση.
Το προπονητικό team επεξεργάζεται τα στατιστικά του κάθε
παίκτη από την προηγούμενη αγωνιστική και τα στέλνει
μέσω e-mail σε κάθε παίκτη χωριστά με Outlook, για να τα
μελετούν όπου κι αν βρίσκονται.
Κατά τη διάρκεια της ανάλυσης και προετοιμασίας για το
επόμενο παιχνίδι οι παίκτες κρατάνε σημειώσεις στο
OneNote και μπορούν να ανατρέχουν σε αυτές ανά πάσα
στιγμή στα αποδυτήρια, στο σπίτι τους ή στο αεροδρόμιο
από το smartphone ή το tablet τους.
Οι σημαντικότερες φάσεις κάθε αγώνα αποθηκεύονται στο
OneDrive και είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή σε όλους
τους παίχτες και το προπονητικό επιτελείο, καταργώντας
τα USB sticks, αφού είναι διαθέσιμα στο Microsoft Cloud.
To Microsoft Office 365 περιλαμβάνει τις πλήρεις και πιο
ενημερωμένες εκδόσεις των εφαρμογών Excel, Word, PowerPoint,
OneNote, Outlook, Publisher και Access και είναι συμβατό με
Windows, Mac και Android.
Με το Office 365 για Προσωπική Χρήση, ο χρήστης μπορεί να
εγκαταστήσει όλες τις εφαρμογές του Office σε 3 συσκευές
ταυτόχρονα (1 PC/Laptop, 1 tablet και 1 smartphone) και επίσης
έχει διαθέσιμο 1ΤΒ στο OneDrive δωρεάν, για να αποθηκεύει με
ασφάλεια και να έχει πάντοτε μαζί του όλα τα αρχεία,
φωτογραφίες ή βίντεο.
Το Office 365 για Προσωπική Χρήση είναι διαθέσιμο στα
καταστήματα Πλαίσιο, Public, Κωτσόβολος και Media Markt και
στο www.Office365.gr

#AchieveMore

#DoGreatThings
Βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=kuV96E3nnCg
Facebook: https://www.facebook.com/MicrosoftGR/

