INSTRUKCJA obsługi DLA UCZNIA
DOSTĘP DO USŁUG OFFICE 365 (m. in. Word, Excel) iI ) i EAMS.
KROK 1.
Logujemy się do szkolnego dziennika elektronicznego.

https://uonetplus.vulcan.net.pl/warszawawola/002384/
Po zalogowaniu na głównej stronie kliknij w “Uczeń NOWOŚĆ”

KROK 2.
Wybierz na zakładce z lewej strony: „Dostęp Office365”
kliknij

……………..@norwid24.onmicrosoft.com

KROK 3.
Pojawi się okno z danymi do pierwszego logowania: login i hasło.
(Pozostaw tę stronę otwartą - dane będą potrzebne podczas dalszych czynności.)

KROK 4.
1. LOGIN ucznia, który widzisz na ekranie UTWORZONY JEST PRZEZ
MICROSOFT I NIE PODLEGA ZMIANIE.
2. Login ucznia ma końcówkę ………@norwid24.onmicrosoft.com
3. Podane hasło działa tylko przy pierwszym logowaniu i musi zostać
zmienione.
KROK 5.
W przeglądarce otwieramy drugą kartę – wpisujemy adres strony do logowania
się do usługi Office 365 https://www.office.com

Klikamy: ZALOGUJ SIĘ.
Pojawi się okno logowania:

Wpisujemy login z dziennika
………..……@norwid24.onmicrosoft.com
i klikamy Dalej

Krok 6.

Pojawia się okno do wpisania hasła:

………….@norwid24.onmicrosoft.com

Wpisujemy hasło pierwszego logowania
podane w Dzienniku Vulcan (patrz krok 2)
i klikamy zaloguj

KROK 6.
Zostaniesz poproszony o zmianę hasła na własne – tzw. aktualizacja hasła.
Powtarzasz hasło pierwszego logowania (bieżące) oraz dwa razy nowe
wymyślone przez siebie hasło. Od tej pory będzie to Twoje właściwe hasło
(zapamiętaj - zanotuj je).

KROK 7.
Po poprawnym wpisaniu nowego hasła zalogujemy się do usługi Office 365.

W prawym górnym rogu inicjały właściciela
oraz dostęp do ustawień konta

Po lewej stronie dostęp do usług Office 365

KROK 8.
Należy dodać informacje pozwalające na weryfikację tożsamości. Pozwala to
odzyskać hasło w razie pomyłki przy wpisywaniu lub gdy zapomnimy hasła. Dane
te nie służą do przesyłania spamu – zapewnia to większe bezpieczeństwo konta.
W tym celu należy skonfigurować konto z własnym numerem telefonu.
Wyświetli się wersja w języku angielskim lub w języku polskim (poniżej).
Klikamy w kółeczko z inicjałami (w prawym
górnym rogu) i otworzy się menu jak na
obrazku. Następnie klikamy (Moje konto
lub My acount)

…@norwid24.onmicrosoft.com
…@norwid24.onmicrosoft.com

Pojawi się okno:

lub wersja po polsku

Klikamy
Wygląd następnej karty:

Klikamy w „Dodaj metodę” i w liście rozwijalnej wybieramy telefon. Wybieramy
z listy POLSKA +48 i wpisujemy własny numer telefonu. Wybieramy kontakt wysłanie SMS. Po poprawnym wykonaniu czynności na nasz numer telefonu
przyjdzie sms z kodem, który należy wpisać w celu weryfikacji.

KONIEC weryfikacji danych
KROK 9.
Office 365 (Word, Excel, OneDrive i inne) to pakiet, do którego masz już dostęp. Jedna
z aplikacji to Teams i po kliknięciu na tę ikonę jawi się okno:

Jesteś w Teamsach ☺
Twoje okno będzie wyglądać bardzo podobnie:

Klikając ikonkę ze swoimi inicjałami wybierasz z listy Wyloguj i kończysz pracę.

Kolejne logowanie na stronie usługi Office 365 https://www.office.com
wymaga wpisania loginu i aktualnego hasła.

KROK 10.
Jest możliwość zainstalowania aplikacji Teams na komputerze domowym.
Wpisujemy link w okno przeglądarki:
https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/microsoft-teams/download-app

Klikamy Pobierz na komputer lub/i smartfon

Pojawi się komunikat:

Kliknij i postępuj według instrukcji

