הרשמת סטודנטים לקבלת Office 365
חברת  Microsoftמספקת לסטודנטים אפשרות לקבל שירותי  ,Office 365שירותי  onlineוכן
אפשרות להתקנה על המחשב הפרטי.
להרשמה לשירות זה ,בצעו את הפעולות הבאות:
 .1התחברו למערכת שאילתא שלכם ,דרך דף הבית של האוניברסיטה הפתוחה.
 .2בתפריט פרטים אישיים ,בחרו באפשרות הודעות ובקשות שירות:

 .3בחרו באפשרות בקשה חדשה:

 .4לחלופין ,ניתן לפתוח בקשת שירות מהתפריט בקליק אחד:

 .5בחלון שיפתח ,בחרו בנושא מילגות והטבות לסטודנט ,ובסוג בקשת השירות בחרו
בפתיחת חשבונות לסטודנטים למערכות חיצוניות.
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 .6לביצוע הבקשה ,לחצו על הלחצן פתח טופס:

 .7בהודעה שתוצג ,לחצו על הלחצן אישור:

 .8יופיע חלון המציג את פרטי החשבון שייווצר עבורכם:

שימו לב,
יצירת החשבון אורכת כ 10-דקות .לאחר  10דקות ,תוכלו להיכנס לאתר מיקרוסופט

ולהמשיך את התהליך ,בהתאם להנחיות בהמשך מסמך זה.
החשבון אינו כולל שירותי דואר אלקטרוני.
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איפוס סיסמה ל Office 365 -
בעת יצירת החשבון ,תוצג בפניכם סיסמת הכניסה לשירותי .Office 365
לאחר מכן ,לא תוכלו לצפות בסיסמה ,אולם תוכלו לבצע איפוס שלה ,אם יש צורך בכך.
לאיפוס סיסמת הכניסה שלכם לשירותי  ,Office 365בצעו את הפעולות הבאות:
 .1הכנסו לתפריט הבקשות ,כפי שהוסבר בסעיפים .1-5
 .2לחצו על הלחצן איפוס סיסמה:

 .3יופיע מסך המציג את הסיסמה החדשה:

 .4העתיקו ושמרו את הסיסמה החדשה.

שימו לב,
ניתן לאפס את הסיסמה מספר רב של פעמים ,על-פי הצורך ,עם זאת ,תהליך עדכון הסיסמה
ב Microsoft-עשוי להימשך עד  10דקות.
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כניסה לאתר מיקרוסופט
כדי להתחיל את העבודה באתר  ,Office 365בצעו את הפעולות הבאות:
.1

הכנסו לאתר  Office 365באמצעות הקישור הבא:
https://portal.office.com/myapps

.2

בדף הכניסה ,הקלידו את פרטי החשבון שהפקתם דרך השאילתא ,ולחצו על הלחצן
היכנס:

.3

ייפתח חלון להחלפת הסיסמה הראשונית לסיסמה קבועה:
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.4

הקלידו את הסיסמה הזמנית שקיבלתם בשאילתא ,והזינו סיסמה חדשה.

כללים לקביעת סיסמה
בהגדרת סיסמה חדשה ,עליכם להקפיד על הכללים הבאים:
הסיסמה תהיה בעלת  8תווים לפחות.
הסיסמה תכיל את הרכיבים הבאים )חובה להשתמש בשלוש מתוך ארבע
האפשרויות(:
הסיסמה תכיל אותיות קטנות ).(a,b,c
הסיסמה תכיל אותיות רישיות ).(A,B,C
הסיסמה תכיל מספרים ) .(1,2,3
הסיסמה תכיל תווים מיוחדים )* .(@ ,$,אין להשתמש בסימן רווח.
הסיסמה לא תהיה זהה לשם המשתמש או לחלק מהשם.
החלפת הסיסמה מתבצעת אחת לשישה חודשים.

.5

בסיום ,יוצג ממשק העבודה שלכם:

שימו לב,
ניתן לבצע  5התקנות נפרדות של  Office 365על כל סוג התקן – מחשב ,מכשיר טלפון
חכם ,טאבלט וכו'.
החשבון אינו כולל שירותי דואר אלקטרוני.
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דגשים לעבודה באתר
יישומי Office 365 - Online
השירות הניתן לסטודנטים כולל ממשק  ,Onlineהמאפשר עבודה עם יישומי  Officeישירות
באתר ,ללא צורך בהתקנת היישומים.
יישומי  Onlineמופיעים בדף הכניסה הראשי ,בחלקו העליון של המסך:

יישומי  - Office 365התקנה מקומית
בנוסף לשירותי  ,Onlineניתן לבצע הורדה והתקנה של  Office 365עבור עד חמישה
מכשירים לכל חשבון משתמש.
הקישור להתקנה מופיע בדף הכניסה לממשק:
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החלפת סיסמה יזומה
להחלפת סיסמה יזומה באתר )לא דרך שאילתא( ,בצעו את הפעולות הבאות:
 .1היכנסו לאתר.
 .2לחצו על לחצן ההגדרות

 ,ובחרו באפשרות סיסמה:

 .3בחלון שיפתח ,הזינו סיסמה חדשה על-פי ההנחיות ,ולחצו על הלחצן שלח:
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גישה לקישור להתקנה
במקרים שבהם הקישור להתקנה אינו זמין מדף הכניסה ,בצעו את הפעולות הבאות:
ובחרו באפשרות הגדרות היישומים שלך:

.1

לחצו על לחצן ההגדרות

.2

בחלון הגדרות שייפתח ,בחרו באפשרות התקן תוכנה:

.3

ייפתח חלון ההתקנה:
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