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opiekunowie szkolnych pracowni
Janusz S.
Wierzbicki

Wdrożenie usługi Office 365
dla instytucji edukacyjnych
Uwaga
-

-

-

Krok 1

1. Za

pomocą przeglądarki internetowej łączymy się z adresem
office365.pl
2. Z menu strony wybieramy Plany i ceny.
3. Z menu rozwijanego wybieramy Instytucje edukacyjne.

4. Na stronie Usługa Office365 dla instytucji edukacyjnych odszukujemy i wybieramy przycisk ekranowy PORÓWNAJ PLANY.

5. Na stronie Plany i ceny dla instytucji edukacyjnych odszukujemy i wybieramy przycisk ekranowy UTWÓRZ KONTO
W CELU SKORZYSTANIA Z 30-DNIOWEJ WERSJI
PRÓBNEJ.
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6. Wypełniamy

formularz na stronie podając kolejno dane swoje
(jako administratora usługi Office 365 dla swojej szkoły) a następnie dane instytucji, którą reprezentujemy.

9. W dalszej części formularza należy wpisać identyfikator dla konta

Uwaga
-

-

administratora, oraz określić hasło składające się z małych i wielkich liter oraz znaków specjalnych. Hasło wpisujemy dwukrotnie,
aby nie popełnić literówki. Następie przepisujemy kod z obrazka.

Uwaga
-

7. Wymyślamy i podajemy nazwę poddomeny w domenie onmicrosoft.pl.
Może to być skrót od nazwy naszej szkoły – np. gim72. Wówczas zostanie
utworzona domena gim72.onmicrosoft.com.

Uwaga

Wskazówka

-

-

8. Wybieramy przycisk Sprawdź dostępność obok wpisanej nazwy nowej domeny. Jeżeli wpisana domena jest wolna, wówczas
wyświetlona zostanie dalsza część formularza (jak na następnym
rysunku). W przeciwnym wypadku zostaniemy poproszeni o jej
zmianę i ponowne wybranie przycisku Sprawdź dostępność.

-

10. Zapoznajemy się z zasadami i regulaminami usługi. Możemy
także wybrać czy i w jakiej formie chcemy otrzymywać informacje o produktach i usługach.
11. Po sprawdzeniu wprowadzonych danych oraz zapoznaniu się
z regulaminami wybieramy przycisk Zgadzam się. Kontynuuj.
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-

12. Rozpoczynamy procedurę weryfikacji uprawnień do korzysta-

14. Przechodzimy do kolejnego kroku kreatora wybierając przycisk
Dalej.

nia z cennika dla instytucji edukacyjnych wybierając przycisk
Dalej.

Wskazówka

13. Wpisujemy domenę należącą do szkoły (czyli szkoła ma prawo zarządzać i dokonywać dotyczących jej zmian w systemie
DNS).

Uwaga
-

-

15. Wybieramy, jakie instrukcje weryfikacji mają zostać nam wyświetlone. W większości wypadków z listy wybierzemy opcję
Ogólne instrukcje, chyba że dostawca naszych usług znajduje
się na liście.
16. Weryfikacji można dokonać wprowadzając dwa rodzaje zmian
w systemie DNS dla naszej domeny. Bezpieczniejszym i nieinwazyjnym jest utworzenie nowego rekordu TXT dla naszej domeny. Nie zakłóci to działania żadnej z dotychczas działających
w niej usług. Dlatego z listy, jeśli to możliwe, należy wybrać
opcję Dodaj rekord TXT (metoda preferowana).
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17. Jeśli nie wiemy, w jaki sposób dokonywać zmian w systemie
DNS lub nie mamy do tego uprawnień, możemy skopiować
treść wiadomości, którą należy przesłać do administratora.
Większość firm zajmujących się rejestracją nazw domenowych oferuje pomoc w tym zakresie. Wystarczy wysłać mail
lub skorzystać z oferowanej funkcji pomocy (Help Desk) na
stornie firmy.
18. Jeśli sami jesteśmy w stanie dokonać zmian, pomoże nam dokładna instrukcja zamieszczona na stronie.

Wskazówka
-

-

Wskazówka

Zapisz
-

20. Jeśli zmiany w systemie DNS zostały wprowadzone prawidło-

19. Po wprowadzeniu zmian lub otrzymaniu informacji o jej dokonaniu od administratora lub firmy, którym ich wprowadzenie
zleciliśmy, możemy wybrać przycisk Zweryfikuj.

Wskazówka
-

wo i są już widoczne, wówczas otrzymamy komunikat o prawidłowym dodaniu domeny. Możemy wówczas wybrać przycisk
Kup teraz. Zostaniemy przekierowani do strony, gdzie będziemy mogli wybrać odpowiadającą nam liczbę i rodzaj licencji,
w tym interesujący nas bezpłatny plan A2. Możemy w tym momencie także wylogować się, a licencje dodać później. Proces
dodawania opisany został w dalszych krokach.
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Uwaga

Krok 2

-

Po przejściu procesu rejestracji, nawet jeśli weryfikacja naszych
uprawnień nie została zakończona, mamy możliwość zalogowania
się na nasze konto administracyjne.

W celu zalogowania się w usłudze Office 365 łączymy się ze stroną office365.pl

1. Na stronie wybieramy łącze Zaloguj w prawym górnym rogu.

Krok 3
2. Uzupełniamy Identyfikator użytkownika oraz Hasło.

Jeśli proces weryfikacji z kroku 1. został przerwany i chcemy do
niego powrócić, musimy zalogować się do systemu na konto administracyjne jak w kroku 2.

Wskazówka

3. Wybieramy odpowiednie opcje zapamiętania danych logowania.
4. Wybieramy przycisk Zaloguj.
Wskazówka
-

1. Po zalogowaniu się na konto administracyjne przechodzimy do
opcji Domeny w menu dostępnym w lewej części okna.

2. Następnie na liście domen odszukujemy domenę, którą chcemy
zweryfikować i wybieramy opcję Kliknij, aby zweryfikować
domenę.
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3. Wróciliśmy

do znanego nam formularza weryfikacji. Należy
wybrać przycisk Zweryfikuj.

Dalej postępujemy zgodnie z otrzymanym komunikatem. Jeśli
nadal domena nie została zweryfikowana, próbujemy ponownie po
pewnym czasie. Jeśli weryfikacja jest prawidłowa, możemy przejść
do wyboru licencji poprzez wybranie przycisku Kup teraz. Dalej
postępujemy tak, jak zostało to opisane w kroku 4. od punktu 2.

1. Po zalogowaniu się na konto administracyjne przechodzimy do
opcji Kupowanie w menu w lewej części okna.

2. Na liście planów odszukujemy Microsoft Office 365 (plan A2)
dla nauczycieli akademickich za 0,00 euro.

3. Możemy sprawdzić, jaką liczbę licencji dotychczas zamówiliśmy.
4. Wybieramy opcję Dodaj więcej.

Krok 4
W ramach bezpłatnego planu A2 możemy przyporządkować
uczniom i nauczycielom praktycznie tyle licencji, ile nam potrzeba.
Jednak zanim przyporządkujemy licencje, musimy je nabyć. Mimo
że są bezpłatne, sam proces jest identyczny jak kupowanie. Jedynie
cena wynosi 0 euro oraz nie jest wymagane posiadanie karty płatniczej. Czyni to „zakupy” całkiem przyjemnymi.
Logujemy się do usługi Office 365 na konto administracyjne
(tak, jak zostało to opisane w kroku 2.).

5. Określamy liczbę licencji, jaką chcemy dodać.
6. Możemy określić liczbę gigabajtów dostępnych dla użytkowniWskazówka
-

ków w usłudze SharePoint. Jej zwiększanie na początku nie ma
jednak większego znaczenia.
7. Wybieramy przycisk ekranowy Dodaj licencje.

-

8. Na stronie z podsumowaniem potwierdzamy wybór przyciskiem
Złóż zamówienie.
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1. Po zalogowaniu na konto administracyjne przechodzimy do opcji
Użytkownicy w menu dostępnym w lewej części okna.
nad listą użytkowników odszukujemy i wybieramy
opcję Nowy.
3. Z listy rozwijanej wybieramy opcję Użytkownik.

2. Następnie

9. Na

stronie z potwierdzeniem zamówienia upewniamy się, że
dokonaliśmy wyboru licencji bezpłatnych, a następnie wybieramy
przycisk Zakończ.

Opisany algorytm powoduje dodanie nowych licencji do naszej
usługi. Jednak zaczną one działać dopiero po przyporządkowaniu
ich użytkownikom. Opiszemy to w dalszych krokach.

Krok 5
Konta użytkowników w usłudze Office 365 dodajemy w ten sam
sposób – niezależnie od tego, czy są przeznaczone dla uczniów, czy
dla nauczycieli. Rozróżnienia dokonujemy dopiero przyporządkowując odpowiednie licencje do konta. Dodatkowo możemy również przyporządkować do konta różne uprawnienia administracyjne.
W tym kroku opiszemy, w jaki sposób dodać konto ręcznie w systemie.

4. Wypełniamy formularz opisujący użytkownika uzupełniając pola:
Imię, Nazwisko oraz obowiązkowo Nazwa wyświetlana (pod
taką będzie widoczny w systemie dla innych użytkowników,
np. poczty lub komunikatora).
5. Tworzymy Nazwę użytkownika będącą jednocześnie jego
adresem e-mail. Uzupełniamy pierwszy człon nazwy wpisując
go w polu tekstowym. Drugi człon, po znaku @, wybieramy
z dostępnej listy domen pocztowych skojarzonych z usługą.

Wskazówka

-

Wskazówka

zbiorczo
-

6. Wybieramy przycisk ekranowy Dalej.
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12. Upewniamy się, że prawidłowo wpisany jest adres e-mail, na
7. Określamy czy (i ewentualnie jakie) uprawnienia administracyjne chcemy przypisać do tego konta. Jeśli ma być to zwykłe konto użytkownika – ucznia lub nauczyciela – pozostawiamy wybór
domyślny: Nie.
8. Obowiązkowo określamy lokalizację wybierając z listy rozwijanej
opcję Polska.
9. Wybieramy przycisk Dalej.

który zostaną przesłane dane logowania (w tym hasło tymczasowe służące do pierwszego logowania). Może to być adres osoby,
dla której zakładamy konto, jej opiekuna lub nasz.
13. Wybieramy przycisk ekranowy Utwórz.

14. Możemy sprawdzić, jakie hasło zostało kontu przyporządkowane, a następnie wybrać przycisk ekranowy Zakończ.
Konto jest gotowe do użycia. Podczas pierwszego logowania
system wymusi zmianę hasła przez użytkownika.

Krok 6
10. Określamy typ licencji odszukując i zaznaczając na liście opcję
Microsoft Office 365 plan A2 dla nauczycieli akademickich. Wszystkie opcje zależne zostaną zaznaczone automatycznie. W przypadku uczniów szukamy planu A2 dla studentów.
11. Wybieramy przycisk ekranowy Dalej.

Domyślnie w usłudze Office 365 możemy korzystać z domeny założonej jako poddomena w onmicrosoft.com (np. gim72.
onmicrosoft.com). Jednak jeśli podana przez nas domena szkoły przeszła weryfikację, możemy ją skonfigurować jako domenę
poczty oraz komunikatora Lync w usłudze Office 365. Co więcej
– takich domen możemy skonfigurować kilka (np. w zespole szkół
każda placówka może dysponować własną domeną).
W celu konfiguracji domeny do współpracy z pocztą elektroniczną lub komunikatorem Lync musimy dokonać modyfikacji
w systemie DNS. Jeśli potrafimy i mamy odpowiednie uprawnienia
– możemy to zrobić samodzielnie. W innym wypadku musimy podać odpowiednie dane administratorowi naszej domeny (np. firmie,
która ją dla nas zarejestrowała).
Informacje niezbędne do konfiguracji systemu DNS znajdziemy na stronach usługi Office 365 po zalogowaniu się na koncie
z uprawnieniami administratora.
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Jeżeli domena szkolna została zarejestrowana w firmie umożliwiającej dokonywanie zmian w systemie DNS, np. poprzez stronę
internetową, wówczas samodzielnie możemy dodać odpowiednie
rekordy.
Taka możliwość istnieje w przypadku systemu firmy home.pl.
Po zalogowaniu się na jej stronie użytkownik może modyfikować
wpisane rekordy DNS, jak również dodawać nowe. Istnieją jednak
pewne ograniczenia. Dotyczy to między innymi rekordu typu MX.
Zamiast tworzyć taki rekord, możemy użyć funkcji przekierowania
poczty. Zilustrowaliśmy to na załączonym rysunku.

1. Po zalogowaniu się na konto administracyjne przechodzimy do
opcji Domeny w menu dostępnym w lewej części okna.

2. Następnie na liście zaznaczamy nazwę domeny, dla której chcemy
skonfigurować system poczty elektronicznej lub usługę komunikatora Lync.
3. Z menu nad listą wybieramy opcję Wyświetl ustawienia DNS.

Konfiguracja przekierowania poczty w systemie home.pl
zgodnie z wymaganiami podanymi dla rekordu MX w usłudze
Office 365 dla domeny ns.edu.pl.

Na stronie pojawią się wszystkie informacje umożliwiające skonfigurowanie domeny – zarówno do działania z usługą poczty, jak
i komunikatora Lync.

Na stronie firmy home.pl możemy jednak dodawać rekordy
typu CNAME w zwykły sposób. Przykładową konfigurację zilustrowaliśmy na rysunku.

Poczta elektroniczna (Exchange Online)
Skonfigurowanie poczty elektronicznej do działania w domenie
szkoły (takiej jak gim72.edu.pl) wymaga utworzenia dwóch rekordów (typu MX oraz CNAME) w systemie DNS zgodnie z podanymi na stronie wartościami, jak na przykładowym obrazku.

Konfiguracja rekordu CNAME w systemie home.pl zgodnie
z wymaganiami podanymi w usłudze Office 365 dla domeny
ns.edu.pl.

Przykładowe wartości konfiguracji rekordu MX oraz CNAME
dla domeny ns.edu.pl w usłudze Office 365.

Po dokonaniu zmian w systemie DNS może upłynąć nawet do
trzech dni zanim komputery w sieci internet je zobaczą. W większości wypadków wystarcza około 15 minut, aby poczta elektroniczna
była prawidłowo obsługiwana w nowo skonfigurowanej domenie.
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Komunikator Lync
W podobny sposób odszukujemy wartości rekordów, jakie
powinniśmy utworzyć dla prawidłowej pracy komunikatora Lync.
Rekordy typu CNAME definiujemy w sposób analogiczny do
opisanego wcześniej w przypadku poczty elektronicznej. Problem
mogą stwarzać jednak rekordy typu SRV. Na kolejnych ilustracjach
przedstawiliśmy przykładowe wartości rekordu SRV i sposób ich
skonfigurowania na przykładzie systemu firmy home.pl.

Konfiguracja rekordu SRV w systemie home.pl zgodnie
z wymaganiami podanymi w usłudze Office 365 dla domeny
ns.edu.pl.

Wskazówka
-

Przykładowa wartości konfiguracji rekordu SRV dla domeny ns.edu.pl w usłudze Office 365.

