Az Office 365 és a Microsoft Teams elérése
Tájékoztató hallgatók részére1

Belépés, az Office 365 elérése
Az Office weboldalára hallgatóként ellátogatva, majd a belépésre történő kattintás után a halozatiazonosito@mailbox.unideb.hu formájú e-mail címet beírva (a hálózati azonosító (eduID), amivel a Moodle-be, Neptunba is belépünk) be tudunk lépni egységesen a rendszerbe. Erről a lehetőségről általános tájékoztató található az egyetem eduID-t ismertető oldalának alján. Érdemes
belépés előtt minden más Microsoft fiókból kilépni, majd újonnan indított böngésző privát ablakából próbálkozni először. Jó esetben a szokásos eduID bekérő oldalra fogunk érkezni, ahol meg
kell adjuk a hálózati azonosítót és az ahhoz tartozó jelszót, ezzel a rendszer be is léptet minket.
Ha valaki esetleg azt tapasztalja, hogy a rendszer nem engedi be a leírtak szerint, és rendszeresen
visszadobja újra az Office bejelentkezési oldalára, akkor érdemes ellátogatni a Debreceni Egyetem eduID oldalára, ahol bal oldalon az „EduID bejelentkezés” linkre kattintva be tudunk lépni a
hálózati azonosítónkkal és a hozzá tartozó jelszóval. Majd a „Saját eduID profil megjelenítése/szerkesztése” link segítségével egy olyan oldalra érkezünk, aminek az alján be tudjuk pipálni
az „Office 365 elérés engedélyezése” jelölőnégyzetet. Ez megoldhatja ezt a jellegű problémát.
Ha valakinek a hozzáféréssel gondjai akadnának, érdemes azt jelezni a helpdesk@it.unideb.hu
címen az Informatikai Szolgáltató Központ munkatársainál.

A fiókunk típusa, az Office 365 letöltése, licencinformációk
Ha sikeres volt az Office oldalán a bejelentkezés, akkor jobbra fent a monogramunkra vagy a
fényképünkre kattintva láthatjuk is, hogy a fiókunkhoz valóban @mailbox.unideb.hu végződés
társul. A weboldalról letölthető az Office 365, a felső keresősáv alatt jobbra az Office letöltése
gombra kattintva. Ha jobbra fent a fényképünkre vagy a monogramunkra kattintás után a „Saját
fiók”, majd balra az „Előfizetések” feliratra kattintunk, láthatjuk, hogy Office 365 A1 Plus for students előfizetéssel rendelkezünk. A letöltött Office 365 asztali vagy mobilalkalmazásba is a fent
részletezett módon lehet belépni.
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Az ebben a rövid leírásban közölt információk a 2020 márciusában aktuális elérési módokra vonatkoznak.

A Teams elérése és letöltése
Microsoft Teams kliensek a Teams letöltőoldalán érhetők el, a legtöbb lehetőséget az asztali alkalmazás nyújtja. Ha nem ismerné fel a letöltőoldal az aktuálisan használt rendszert, a Download
Microsoft Teams on any Device oldalon egyben megtalálhatók a letöltési linkek. A Teams sok
funkciója online is elérhető és használható, de az Office oldalára történő belépés után is kattintható az ikonja a megjelenő listán.
Csoportokat hallgatóként is kialakíthatunk egymás között, és a rendszerbe integrálhatók közösen
szerkeszthető dokumentumok, illetve sok-sok beépülni képes alkalmazás, melyeket egy csoport
létrehozása, majd arra való kattintás után, a legfelső keresősáv alatti plusz gombra kattintva lehet
például elérni.

