Microsoft Teams
Instrukcja logowania

Czym jest Microsoft Teams?
Dzięki aplikacji Microsoft Teams na komputerze PC, komputerze Mac lub urządzeniu przenośnym
możesz:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

pracować i uczyć się razem w zespołach;
używać czatu zamiast poczty e-mail;
wykonywać połączenia audio oraz wideo;
bezpiecznie edytować pliki w wiele osób jednocześnie;
wyświetlać polubienia, @wzmianki i odpowiedzi jednym naciśnięciem przycisku;
dostosować ją, dodając notatki, witryny internetowe i aplikacje.
Zanim zalogujesz się do swojego konta, możesz obejrzeć kilka materiałów szkoleniowych:
Filmy szkoleniowe | Akademia Office Junior

Do aplikacji Microsoft Teams możesz zalogować się na kilka różnych sposobów.
Dopuszczalne jest wykorzystanie wszystkich opisanych poniżej sposobów jednocześnie.

1) Logowanie przez przeglądarkę.
Uruchom w przeglądarce stronę https://portal.office.com

Zaloguj się podanym przez szkołę loginem i hasłem.
UWAGA!
System poprosi Cię o zmianę hasła przy pierwszym logowaniu.
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Po zalogowaniu zobaczysz pulpit środowiska Office 365 dla Edukacji.
Wybierz ikonę z napisem Teams.

Wybierz swój przedmiot i dołącz do spotkania wg instrukcji przekazanych przez nauczyciela:
▪
▪
▪

poprzez dołączenie do kanału lekcji;
poprzez link otrzymany od nauczyciela;
poprzez wiadomość e-mail, którą otrzymasz na swoją skrzynkę e-mail w aplikacji Outlook.

Chcesz wiedzieć do czego służą pozostałe aplikacje? Wybierz z listy poniżej.
Outlook | OneDrive | Word | Excel | PowerPoint | OneNote | Sharepoint | Yammer | Access

2) Logowanie przez komputer PC lub Mac.
Możesz pobrać aplikację Teams na swój komputer, dzięki czemu Twoje wrażenia podczas
korzystania z usługi powinny być jeszcze lepsze!
Pobierz aplikację Teams
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Po zalogowaniu dołącz do spotkania wg instrukcji przekazanych przez nauczyciela.

3) Logowanie przez aplikację mobilną.
Po zainstalowaniu aplikacji mobilnej na swoim tablecie lub smartfonie, zyskasz stały dostęp do
zasobów Twojej szkoły i będziesz mieć stały kontakt ze swoimi znajomymi ze szkoły.

Pobierz aplikację Teams dla systemu Android | Pobierz aplikację Teams dla systemu iOS
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