НАЛАШТУВАННЯ ПРОСТОРУ OFFICE 365 ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Доступ до свого акаунта можна отримати з будь-якої операційної системи:
Наприклад:
•

Windows (Microsoft)

•

Linux (Unix) (Free)

Mac OS (Apple)

• Chrome OS & Android (Google)
Для входу до простору необхідним є сучасний браузер (браузер – програмовий засіб
для перегляду веб-сторінок). Найкращими э наступні браузери:

•

Internet Explorer

•

Chrome

•

Mozilla Firefox

•

Safari

Вхід до простору зійснюється в браузері за посиланням:
http://portal.office.com

НАЛАШТУВАННЯ ПРОСТОРУ
Адреси користувачів надаються у домені: dnepredu.dp.ua
У вікні браузера, яке відкривається після введення адреси: http://portal.office.com ,
треба ввести свій логін (поштову адресу).

Якщо Ви знаходитесь на приватному комп’ютері до якого інші користувачі не мають
доступу, то можна відмітити опцію: «Keep me signed in», для того, щоб Ваш комп’ютер
запам’ятав данні Вашого акаунту, тоді в наступному браузер буде здійснювати
автоматичний вхід до простору з Вашими реєстрацйиними данніми.
Цю опцію неможна вмікати, якщо Ви здійснюєте вхід на чужому комп’ютері.
При першому вході потрібно обрати мову інтерфейсу та часовий діапазон:

Наприклад:

Піля входу відображається перша сторінка:

Верхня стрічка (Стрічка посилань) містить необхідні посилання для переходлу до
відповідних сервісів:
Перехід до пунктів:
• Outlook – дозволить працювати з електронною поштою;
• Календар – для створення подій та нагадувань;
• Люди – для пергляду користувачів та груп;
• Канал новин – новини порталу;
• OneDrive – вхід до корпоративного файлового простору;
• Сайти – перехід до корпоративних порталів;
• Завдання – поставлені завдання;
•
– значок для налаштувань.
Спочатку краще налаштувати свій акаунт – натисніть кнопку з колесиком:

Тут можна налаштувати свій профіль, змінити пароль, мову інтерфкйсу, задати
використання програмового забезпечення.
Основною є робота з електронною поштою.
Натиснемо пункт Outlook на стрічці посилань.
Інтерфейс поштової програми виглядає так:

Обираючи папки «Вхідні» чи «Надіслані»

можна переглядати вхідну та надіслану кореспонденцію.
Обираючи «Створити повідомлення» та написати листа, використовуючи надані
інструменти:

Для дотримання правил листування вказуйте обов’язково «Тему» листа, а якщо не
пом’ятаєте поштову адресу абоненту – можете обрати її пошуком, натиснувши на
надис «Контакти»:

Для адрес, на які часто відбувається листування, краще створити Контакт.

Для цього треба натиснути посилання «Додати до контактів»

Та додавши, якщо необхідно, відповідні данні:

Зберегти контакт. Котакт збереженний таким чином буде доступним до швидкого
посилання кореспонденції за допомогою автоматичної підказки.
НАЛАШТУВАННЯ ПОШТОВИХ КЛІЄНТІВ
Якщо отримання пошти через браузер є для Вас незручним, то можна
налаштувати одну з поштових програм.
Важливо розуміти, що підключення більшості поштових програм до
корпоративного акаунту відбувається автоматично. Автоматичне підключення
відбувається за Exchange – синхроніхацією. Якщо деякі з поштових програм не мають
такої можливості, то в цьому разі для підключення можно використувати
налаштування, які доступні в розділі параметрів Outlook WebAccess.
Для цього, знаходячись у Outlook, натисніть колесико
«Параметри»

та оберіть

Після натиснення
отримуємо параметри, які
необхідні при підкдюченні за протоколами POP3–SMTP або IMAP:

LYNC - СИСТЕМА ВІДЕО-КОНФЕРЕНЦ ЗВ'ЯЗКУ
В ліцензію для навчальних закладів входить ліцензія на клієнт відео-конференц
зв’язку – Lync.
Для цього перейдемо до налаштувань Office 365/Програмне забезпечення:

Можна установити відповідне програмне забезпечення:

Для організації Web-конференцій можно обрати наступний пункт:

«Запуск служби Lync Web Scheduler»

Та у вказаному розкладі ввести «Назву події» (Вебінару), «Час», коли подія повинна
була би відбутися, а також, якщо потрібно, «Учасників» події для запрошення.
СИСТЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ ФАЙЛІВ ONEDRIVE PRO
Для збереження файлів у хмарному просторі та надання доступу до них іншим
користувачам існує сервіс OneDrive Pro.
Оберіть пункт меню OneDrive:

Перший пункт відкрившегося меню дозволяє створити нові документи різних типів:

Створені документи можна переглядати та редагувати за допомогою Web-інтерфейсу
– спрощених Office Web-Apps (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, тощо)
Word:

Excel:

PowerPoint

Другий пункт: «Передати» - для завантаження документів у хмарний простір
Третій пункт: «Синхронізація» - для налаштування синхронизації хмарних папок з
локальними папками комп’ютера:

