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do agneskop, babiczowie, zosiabachleda, Mirosław, Jarosław, Krzysiek, maciek.b
ie, Wojciech, Jacek, przewodnik1, jabla, jakub.brzosko, Szymon, amazonka495, a
nwacza, Jakub, Anna, dabrow9j, Anna, dobroch, Piotr, Aleksandra, Marcin, Jaros
law, Fijak, maciej.florys, kajetan, Tadek, Helena, jakob.gasior, Jerzy, izagronowsk
ababicz, Andrzej, przewodniktatrzanski, bheryszek, J, Adam, Katarzyna, Paweł, h
.jarzebowski, Jechna, pjezutek, Jacek, d.jurek, Kalita, Jerzy, Anna, jkochman, kon
ieczniak, Sławek, K, Marcin, Gosia, kowalesczi, Mariusz, Paweł, michal.tatry, M,
ela.k, A, Lubos, Grzegorz, Wojciech, Marek, Dominik, mida, Staszek, Ferko, Nagli
k, M, Aleksander, Jacek, bogusnowak, trip4you, Ela, Opyrchał, Gosia, Biuro, bart
osz.piekarus, Stanisław, Adam, PłATKOWSKI, Jacek, Tomasz, Przybylska, arajwa,
robert, sasza.tatry, Janusz, Wiktor, Agnieszka, Skupień, spyrkad, Kazimierz, Rajm
und, Asia, Sławomir, Krzysztof, Grzegorz, asznirch, Andrzej, Jacek, Edo, Jaroslav,
kla, TokarzOlszańska, Michał, Tylek, paulina_walowska, Wawrzonek, Szymon, ajka, Ewelina
, Wiercioch, Wojtek, Jacek, Emil, fimo.zav, zielinski, lauszeglyn, zieba.jasinski, art
ur, Zwijacz-Kozica, zygmanski, Żuk, Witek, robert.szumiec

Witajcie.
W związku z tym, że większość działań w obecnym czasie dzieje się
online (również spotkania Zarządu), SMPG "Lider" przeszło na platformę G
Suite for Non-Profit, która jest produktem Google. G Suite to
potężne narzędzie do zarządzania organizacją (i przedsiębiorstwem);
dzięki podjętym działaniom mamy ją za darmo mimo, że normalna wersja
jest bardzo droga. G Suite (podobnie jak standardowe konto Google) ma
w sobie opcję poczty, mailingu grupowego, kalendarium, dysku Drive i
wielu innych możliwości (niedostępnych w wersji podstawowej), które
będziemy stopniowo wprowadzać do użytku.
Ma to też pomóc w pracy Zarządu, współpracy Grup Roboczych oraz
prowadzeniu przyszłych kursów przewodnickich. I co jest najważniejsze:
działa w oparciu o naszą domenę uimla.pl Użycie tej platformy znacznie
ułatwia kontakty, w tym wideokonferencje oraz jednoczesną pracę wielu
osób na tym samym dokumencie w czasie rzeczywistym.
Zależy nam przede wszystkim na zintegrowaniu wszystkich
czynności związanych z funkcjonowaniem Stowarzyszenia.
W związku z powyższym mamy dla Was atrakcyjną propozycję:
osoby, które założą adres email w
domenie uimla.pl (imię.nazwisko@uimla.pl) będą miały dostęp do:
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domenie uimla.pl (imię.nazwisko@uimla.pl) będą miały dostęp do:
- konfiguracji skrzynki osobistej tak, aby mogły odbierać i wysyłać maile z
rozszerzeniem uimla.pl bezpośrednio w swoim programie pocztowym,
- dysku Google Drive o pojemności 30 Gb, zarówno do użytku
indywidualnego, jak i przechowywania i użytkowania materiałów
udostępnionych w ramach domeny, np. materiałów szkoleniowych
dotyczących Unifikacji,
- dostęp do kalendarium zsynchronizowanego z wydarzeniami
zaplanowanymi przez SMPG,
- mailing w obrębie grupy mailingowej (np. korespondencja w ramach
Grupy Roboczej za pomocą jednego adresu)
- aplikacji udostępnionych w ramach przynależności do G Suite do
indywidualnego użytku.
Więcej tutaj: https://www.google.com/intl/pl/nonprofits/offerings/apps-for-nonprofits/
Adres mejlowy imię.nazwisko@uimla.pl wygląda profesjonalnie
w materiałach marketingowych (ulotki, wizytówki, korespondencja email).
Szczególnie zalecamy posiadanie takiego adresu dla członków Grup
Roboczych!
Nie wymaga to rezygnowania z dotychczasowych adresów mejlowych, po
prostu dokłada się kolejne konto do swojego programu pocztowego.
Osoby zainteresowane taką możliwością proszone są o kontakt z
Agnieszką Sawicką (agnieszka.sawicka@uimla.pl), uruchomi ona dostęp
oraz przekaże informacje nt. zainstalowania konta w swoim
programie pocztowym. Dedlajn dla tej operacji to 30 maja 2020 godz.
12:00
Osoby, które nie są zainteresowane posiadaniem alternatywnego adresu
email nie muszą robić nic (poza ewentualnym upewnieniem się, że ich
dotychczasowy jest aktualny i jest w posiadaniu Zarządu).
Zapraszamy
Robert Szumiec (robert.szumiec@uimla.pl)
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Międzynarodowych Przewodników Górskich "Lider"
www.uimla.pl
602 599 104

Z <https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FFNDWNXgRQJPpFjdxbQjkMTCBRRZnLzh>
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