Ugodnosti Office 365
Obveščamo vas, da je tudi na naši šoli na voljo dostop do paketa spletnih storitev in programske
opreme, Office 365. Učencem in učiteljem so na voljo:


zmogljiva elektronska pošta z naslovi vaš_NetID@seps-kp.si;



digitalna shramba (OneDrive) v velikosti 1000 GB;



orodja za hkratno delo na dokumentih;



orodja za učinkovito spletno komunikacijo.

Office 365 omogoča varno mobilno delo preko različnih odjemalcev in širokega nabora spletnih
brskalnikov. Informacije uporabnikov se nikoli ne uporabljajo v oglaševalske namene.
Posebna ugodnost za dijake
V času trajanja rednega izobraževanja na SEPŠ Koper oziroma do izteka EES pogodbe z Microsoftom
je dijakom brezplačno na voljo prenos in namestitev licenčnega Office ProPlus paketa. Licence
omogočajo uporabo polne različice Offica v računalnikih s sistemom Windows, računalnikih
Macintosh, na prenosnih napravah Windows, iPad in iPhone, tabličnih računalnikih in telefonih s
sistemom Android oz. v večini prenosnih naprav.
Vsak uporabnik lahko Office 365 namesti na 5 računalnikov in 5 mobilnih naprav. Če želite več
informacij o združljivih tablicah in telefonih, obiščite spletno mesto www.office.com.
Za dostop do storitev dijak potrebuje AAI račun oz. NetID (uporabniško ime in geslo), ki ga dodeljuje
SEPŠ Koper kot ponudnik identitete IdP (angl. Identity provider).
Svoj NetID in geslo dijaki pridobijo, ko izpolnijo in v tajništvu oddajo obrazec (link na pdf) za dodelitev
AAI računa.
Uporaba AAI računa je vezana na status zaposlenega oz. dijaka – ob prehodu na drugo
šolo uporabnik pridobi nov račun v novi organizaciji.
Postopek PRVE prijave v Office 365
1. Pridobljeno (generirano) geslo uporabniki spremenijo v aplikaciji SIO.MDM. Geslo naj bo
dolgo najmanj 8 znakov (dovoljeni znaki: male in velike črke ter številke). Po spremebi gesla
se odjavimo iz aplikacije.
2. Za PRVI dostop do Office 365 obiščite spletno mesto https://o365.arnes.si (Oblak 365) in se
prijavite z AAI računom (desno zgoraj gumb PRIJAVA).
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3. Kot Domačo organizacijo izberemo Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper ter izbiro
potrdimo z gumbom IZBERITE.
4. Vpišemo svoj NetID (s pripadajočo domeno <NetID@seps-kp.si>) in geslo ter potrdimo z
gumbom PRIJAVA.
5. Svoje strinjanje z osebnimi podatki, ki se bodo posredovali aplikaciji, potrdimo z gumbom DA,
nadaljuj.

Po uspešni prijavi v Oblak 365 sledi priprava vašega Uporabniškega središča, v katerem izberemo
katerokoli ikono med ponujenimi v Storitve Office 365 (npr. Uvod v storitev Office 365).
Oblak 365 samodejno ustvari uporabnikov račun v Office 365 in nastavi (dodeli) ustrezno kombinacijo
licenc paketa Office 365.
Počakamo na potek prijave in priprave programov na portalu Office 365. Po uspešnem zaključku smo
na začetni strani in že vpisani v Office 365, dodeljene so nam pripadajoče licence.
Za sprejemanje in pošiljanje pošte (ikona POŠTA) je potrebno Outlooku nastaviti jezik (slovenski) in
časovni pas (UTC Beograd, Bratislava, Budimpešta, Ljubljana …)
Po končanem delu se moramo obvezno odjaviti iz Oblaka 365 in Office 365.
Po PRVI prijavi (preko Oblaka 365), lahko do storitev pridemo neposredno na portalu Office 365
https://portal.office.com.

Takoj po vpisu NetID pride do preusmeritve na strežnik ponudnika identitete, kjer z vpisom NetID in
gesla potrdimo svojo E-identiteto ter začnemo z uporabo storitev Office365.
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V primeru storitev Oblak 365, Office 365 gre za oblačni storitvi, ki ju nudi zunanji ponudnik in nista
v upravljanju SEPŠ Koper. Na šoli ne nudimo podpore pri uporabi Offica 365 in drugih storitev, do
katerih lahko učenci dostopajo z AAI geslom. Za podrobnejše informacije uporabite vgrajeno
pomoč ali poiščite informacije na spletu.
Želimo vam veliko veselja, raziskovanja in uspeha pri delu.
SEPŠ Koper
Več informacij o AAI, SIO.MDM ter Oblak 365 in Office 365 najdete na:






https://aai.arnes.si/aai/faq,
https://aai.arnes.si/aai/sioidm,
https://aai.arnes.si/storitve,
https://o365.arnes.si/ucenec/prednosti,
https://o365.arnes.si/ucenec/priloznosti.

3

