TUTAJ :)

Otwórz przeglądarkę internetową (np. Chrome, Firefox, Edge, etc.)
Wpisz w pasku adresu: WWW.OFFICE.COM
Kliknij w pole „Zaloguj”

Wpisz adres email, który dostałeś/aś od szkoły

Kliknij

Wprowadź hasło tymczasowe, które dostałeś/aś od szkoły

Kliknij

Pojawi się prośba o zaktualizowanie hasła – ustawienie własnego hasła – koniecznie zapisz lub
zapamiętaj swoje nowe hasło!
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Hasło, które dostałeś/aś od szkoły

Twoje nowe hasło co najmniej 8 znaków, małe i duże
litery, cyfry oraz znak specjalny

Przejdziesz do panelu zabezpieczania konta – zrób to od razu!

Kliknij

Nie instaluj aplikacji mobilnej – kliknij w miejscu, które pokazuje strzałka

Kliknij w ten napis
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Pojawi się panel z możliwością wpisania numeru telefonu

Wybierz Polska oraz wpisz swój numer telefonu

Kliknij

Uzbrój się w cierpliwość, bo to chwilę potrwa – ale wystarczy zrobić to raz!

Wpisz kod, który otrzymasz sms’em

Kliknij weryfikuj
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Kliknij

Kliknij

Kliknij wprowadź ponownie hasło
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Tu wpisujesz swoje nowe hasło, to
które sam/a ustawiłeś/aś

Tak, wiem – potrzebna jeszcze
odrobina cierpliwości :)

Kliknij weryfikuj
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Tutaj będzie Twój numer telefonu, sprawdź poprawność

Kliknij Wyślij do mnie SMSa

Kliknij zakończ

Pojawi się pytanie o automatyczne wylogowywanie



jeżeli pracujesz na swoim prywatnym komputerze – wybierz TAK



jeżeli pracujesz na szkolnym komputerze – wybierz NIE
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Pojawi się ekran powitalny, możesz go zamknąć w lewym górnym rogu, ale możesz też
pozwolić się powitać

Po ekranie powitalnym pojawi się ekran startowy – licencja A1 pozwala nam pracować
w chmurze w aplikacjach Office (Word, Excel, PowerPoint) bez możliwości instalacji na
komputerach stacjonarnych

Tutaj są Teams’y

Najłatwiej jest pracować w aplikacji Team’s poprzez aplikację internetową, ale niestety nie zawsze
działa, ma też mniej funkcjonalności.
Po kliknięciu w panelu startowym Office 365 w ikonkę TEAMS zostaniemy automatycznie
przekierowani na stronę Teams i mamy dwie opcje:
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OPCJA 1
Możemy pobrać i zainstalować
aplikację na swoim komputerze

OPCJA 2
Możemy pracować
używając przeglądarki

OPCJA 1 – możemy pobrać Teams’y na komputer, czyli zainstalować Teams na
komputerze. Dzięki temu aplikacja będzie dostępna łatwiej, bez potrzeby logowania się.
OPCJA 2 – możemy pozostać przy wersji przeglądarkowej, czyli nie pobierać Teams’ów
na nasz komputer. W ten sposób będziemy musieli się zawsze sami logować, żeby
sprawdzić czy przyszły jakieś wiadomości, tak jak np. Librusa. Czasami nie działa – więc
warto zainstalować aplikację Teams na swoim komputerze!
Bez względu na to którą z opcji wybierzesz – po pierwszym zalogowaniu – przywita Cię
ekran powitalny

Kliknij
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Zespoły tworzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów – w każdym zespole masz wiele
opcji pracy i współpracy, zarówno z Twoim nauczycielem jak i z Twoimi koleżankami
i kolegami z klasy. Polecam zobaczyć FILM, który pokazuje funkcjonalność Teams’ów
z poziomu ucznia.
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