Office 365 - instrukcja dla studentów WSM
I. Logowanie do Office 365
Do usługi Office 365 logujemy się poprzez stronę www.office.com za pośrednictwem konta
Microsoft zakładanego przez uczelnię.

PROSZĘ WYBRAĆ POLE „ZALOGUJ SIĘ”
Login/Adres e-mail konta: nr_albumu@office.wsm.warszawa.pl
Hasło: Wysyłane jest na adres mailowy podany na etapie rekrutacji
Konta zakładane są zbiorczo po zakończeniu procesu rekrutacji. Osoby które dostarczyły
dokumenty w późniejszym terminie powinny zgłosić ten fakt do działu IT.
Jeśli ktoś z Państwa nie otrzymał hasła dostępu na swoją skrzynkę pocztową (proszę sprawdzić
folder SPAM) prosimy o kontakt z działem IT podając numer albumu i wyjaśniając na czym
polega problem. Kontakt do Działu IT na dole strony.
Problemy z logowaniem - patrz p. III.

Po udanym logowaniu naszym oczom ukaże się strona do zmiany obecnego hasła:
Uzupełniamy wszystkie pola zgodnie z informacją i przechodzimy dalej klikając „Zaloguj”.
Następnie zostaniemy poinformowani o potrzebie uzupełnienia większej ilości informacji,
co skutkuję koniecznością przypisania do konta numeru telefonu oraz adresu mailowego.
Obie pozycje dodajemy klikając „Skonfiguruj teraz”:

1. Telefon uwierzytelniania
Wybieramy region, następnie wpisujemy numer telefonu i wybieramy formę weryfikacji:

2. Adres e-mail uwierzytelniania
Wpisujemy adres mailowy, na który ma być wysłany kod weryfikacyjny, a następnie wybieramy
„wyślij wiadomość e-mail”

Po udanym uzupełnieniu danych klikamy „zakończ”

II. Sposób użycia oraz pobieranie pakietu Office 365
Po zalogowaniu do strony Office naszym oczom ukaże się strona główna. Mamy dwie
możliwości używania pakietu Office 365:
1. Bezpośrednio ze strony, wybierając aplikację, która nas interesuje (Word, Excel itp.)
2. Pobierając pakiet na nasze urządzenie rozwijając opcję „Zainstaluj pakiet Office”

i wybierając „Aplikacje usługi Office 365”

Zostanie pobrany instalator pakietu Office, który należy uruchomić. Proces instalacji jest bardzo
prosty, wystarczy tylko postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

III. Problemy z logowaniem
Jeśli podczas próby logowania do konta wyświetla się poniższy komunikat proszę upewnić
się, że wpisują Państwo właściwy adres mailowy oraz właściwe hasło.

W przypadku gdy jesteśmy pewni, że wpisaliśmy właściwe hasło, a nadal nie możemy się
zalogować do konta proszę wybrać opcję „zresetuj je teraz” lub „Nie pamiętam hasła”.

Zostaniemy przekierowani na stronę z możliwością resetowania hasła:

Proszę o uzupełnienie danych zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na stronie do momentu,
aż trafimy na etap z wyborem trzech opcji resetowania hasła.
W opcji pierwszej wystarczy kliknąć przycisk „Adres e-mail”, a na adres mailowy podany przy
pierwszym logowaniu zostanie wysłany kod weryfikacyjny który trzeba wpisać w odpowiednim
polu.

Dwie kolejne opcje wymagają podania numeru telefonu, aczkolwiek numer ten musi się zgadzać
z numerem przypisanym do konta. Końcówka numeru podana jest wyżej:

Jeśli skrzynka pocztowa przypisana do konta jest już nieaktywna lub nie mają Państwo
do niej dostępu, czy też numer telefonu użyty jako numer weryfikowania jest już przez Państwa
nieużywany proszę o kontakt z działem IT (patrz p. IV)
W następnym etapie wybieramy kolejną metodę weryfikacji tj. numer telefonu w przypadku
wyboru adresu mailowego w pierwszym etapie i odwrotnie.
Uzupełniamy pola zgodnie z informacją na stronie.

IV. Zakładanie i zmiana konta
Co w przypadku gdy prawidłowo wpisaliśmy numer albumu oraz tekst z obrazka a mimo
to wyświetlił się komunikat: „Wprowadzony identyfikator użytkownika nie istnieje. Sprawdź,
czy identyfikator użytkownika został wpisany poprawnie .” ?

Oznacza to, że Państwa konto Microsoft Office z jakiegoś powodu nie zostało utworzone
lub jest zablokowane. W celu pozyskania działającego konta proszę o wysłanie maila do działu IT
(zawierającego: numer albumu, imię, nazwisko, nazwę grupy) ze skrzynki pocztowej podanej
podczas rekrutacji na studia. Jeśli nie są Państwo pewni jaki adres mailowy przypisany jest do
Państwa konta proszę weryfikować to u opiekuna grupy.
Reset hasła do konta działa tylko w przypadku wcześniejszego podania adresu email oraz
numeru telefonu.

Jeśli mają Państwo problem z numerem telefonu lub adresem mailowym przypisanym do konta
Office 365 proszę o kontakt w wyżej wymieniony sposób z informacją na czym polega problem.
Kontakt z działem IT: it@wsm.warszawa.pl
Administrator: michal.opalinski@wsm.warszawa.pl
Informatyk: piotr.ambroziak@wsm.warszawa.pl
Informatyk: michal.winiarczyk@wsm.warszawa.pl
Hasło do konta założonego ręcznie, a także nowo wygenerowane hasło po uprzednim wysłaniu
prośby o zresetowaniu go otrzymają Państwo na skrzynkę pocztową podaną w czasie rekrutacji.
Opiekunowie grup:
Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
Instytut Nauk Prawnych Administracji i Bezpieczeństwa
Instytut Pedagogiki i Psychologii

