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Założenie konta
Korzystanie z wielu usług udostępnianych w sieci przez firmę
Microsoft wymaga od użytkownika posiadania specjalnego identyfikatora. Może to być konto założone w usłudze Windows Live (Hotmail),
Windows Live@edu, MSN czy w najnowszej odsłonie poczty elektronicznej dla użytkowników indywidualnych – outlook.com. W samouczku opisaliśmy, jak zarejestrować się w tej ostatniej.

2. W sekcji Jakie są Twoje dane logowania? w polu Nazwa konta Microsoft wpisujemy identyfikator, jakiego chcemy używać.
Można spróbować np. kombinacji imienia i nazwiska połączonych kropką lub znakiem podkreślenia.

3. W

polu Utwórz hasło należy wymyślić i wpisać hasło, które
będzie łatwe do zapamiętania dla nas, ale trudne do odgadnięcia
przez innych. Pamiętajmy, że system nie pozwoli użyć hasła krótszego niż 8 znaków. Hasło powinno także zawierać małe i wielkie
litery, cyfry oraz symbole specjalne.

0. Uruchamiamy przeglądarkę internetową, łączymy się z adresem
outlook.com a następnie odszukujemy opcję Utwórz konto
teraz w prawym dolnym rogu strony.

4. W

celu upewnienia się, że nie popełniliśmy błędu wpisując
hasło, musimy je wpisać jeszcze raz w polu Ponownie wprowadź hasło.

W sekcji Jak mamy zresetować hasło, gdy je utracisz? musimy skonfigurować dwa spośród trzech dostępnych sposobów odzyskiwania hasła: podać numer telefonu, alternatywny adres e-mail
lub udzielić odpowiedzi na jedno z dostępnych pytań w taki sposób,
by nikt poza nami jej nie znał.

1. Wypełniamy sekcję Jak się nazywasz uzupełniając odpowiednio
pola swoim imieniem i nazwiskiem a z list rozwijanych wybieramy datę urodzenia i płeć.
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5. W sekcji Numer telefonu możemy podać numer telefonu (najlepiej odbierającego wiadomości SMS), który zostanie użyty do
odzyskania hasła.

6. W polu Alternatywny adres e-mail możemy wpisać adres, na
który zostanie przesłana wiadomość służąca zresetowaniu hasła.

10. W sekcji Pomóż nam sprawdzić, czy nie jesteś robotem należy przepisać kod z obrazka do pola znajdującego się pod nim.

11. Po zapoznaniu się z umowami i regulaminami usługi, możemy
założyć konto wybierając przycisk Akceptuję.

Uwaga

7. Zamiast

numeru telefonu lub adresu e-mail możemy wybrać
jedno z dostępnych na liście pytań i udzielić na nie odpowiedzi
(wielkość wpisanych liter nie będzie miała znaczenia w tym polu,
jednak nie może być ich mniej niż pięć).

-

8. W sekcji Skąd jesteś? należy upewnić się, że wybrany został kraj
Polska, lub wybrać go z listy rozwijanej.

9. W polu Kod pocztowy podajemy swój kod pocztowy – możemy
zostać o niego zapytani podczas odzyskiwania hasła.

W przypadku bezbłędnego wypełnienia formularza zostaniemy
przywitani na stronie usługi outlook.com a utworzonego w ten
sposób konta możemy używać w usługach photosynth.net lub
pil-network.com, jak i wielu innych.

