Hallgatói tájékoztató
a Microsoft Office 365 szolgáltatásról
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Károli Gáspár Református Egyetem vezetésének döntése
értelmében 2020. április 3-ától az Egyetem hallgatói részére elérhetővé vált a Microsoft
Office 365 szolgáltatás.
Ennek keretében a hallgatók egyetemi e-mail címet, 1 TB OneDrive tárhelyet kaptak és
ingyenesen letölthetik az Office programcsomagot öt számítógépre és öt mobileszközre.
Az O365 szolgáltatás főbb részletei
Egyetemi e-mail cím
A szolgáltatás keretein belül a KRE hallgatói egyetemi, az oktatási azonosítójukból képzett
@cloud.kre.hu végződésű e-mail címet kaptak. A postafiók tárterülete 50 GB. Az első és
további belépésre a http://portal.office.com webhelyen van lehetőség.
1 TB OneDrive tárhely
A hallgatók OneDrive hozzáférést is kaptak 1 TB tárterülettel, így egy helyen, jól áttekinthető
módon tudják rendszerezni jegyzeteiket, tanulmányaikkal kapcsolatos egyéb anyagaikat.
Ezeket a felhőből bárhol, bármikor könnyen elérhetik, de meg is oszthatják egymással. A
OneDrive a http://portal.office.com weboldalon érhető el.
Az Office programcsomag
A http://portal.office.com weboldalra belépve ingyenesen letölthető vagy online használható
az Office programcsomag legfrissebb változata, amelyet a hallgatók saját számítógépeikre
vagy mobil eszközeikre legálisan telepíthetnek, így az Egyetemen használt legfrissebb
programokon gyakorolhatnak, készíthetik el feladataikat.
Az O365 keretében elérhető szolgáltatások:


Exchange (intelligens, rendszerezett módú levelezést és hatékony naptárhasználatot
tesz lehetővé)



Microsoft OneDrive (fájljait, fotóit a OneDrive-ba mentheti, létrehozhat,
megtekinthet, szerkeszthet és megoszthat fájlokat, és bármilyen eszközről, bárhonnan
elérheti őket)



Microsoft SharePoint (dinamikus és produktív csapatwebhely, amely hatékony
csapatmunkát tesz lehetővé, ennek keretében fájlok, adatok, hírek és források egyaránt
megoszthatók)
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Microsoft Teams (egy digitális központ, amellyel egy helyre hozhatók a
beszélgetések, tartalmak, feladatok és alkalmazások, cseveghet, részt vehet
értekezleteken és hívásokban, és együttműködhet, függetlenül attól, hogy ki hol van
éppen)



Microsoft Sway (webes alapú prezentációkészítő alkalmazás)



Microsoft Forms (a szolgáltatással gyorsan és egyszerűen hozhatók létre egyéni
tesztek, felmérések, kérdőívek, regisztrációs űrlapok és más hasonló tartalmak)



Microsoft Stream (videószolgáltatás, ahol biztonságosan tölthetnek fel, tekinthetnek
meg és oszthatnak meg videókat)



Microsoft Flow (online munkafolyamat-szolgáltatás, amely lehetővé teszi a
leggyakoribb alkalmazások és szolgáltatások munkafolyamatainak automatizálását)



Microsoft Yammer (közös érdeklődésű közösségeket alakíthat ki, ötleteket és
visszajelzéseket gyűjthet, és mindenkit tájékoztathat)

Az O365 szolgáltatáson belül elérhető Office programcsomag az alábbi Officealkalmazásokkal:
 Microsoft Outlook


Microsoft Word



Microsoft Excel



Microsoft PowerPoint



Microsoft OneNote



Microsoft Access



Microsoft Publisher

A szolgáltatás használati feltételei


Az Egyetem által biztosított @cloud.kre.hu email cím és jelszó



Internet böngésző (preferált: Google Chrome, Microsoft EDGE)

A szolgáltatás elérése
1. A hallgatók a https://portal.office.com weboldalon az Egyetemtől kapott e-mail
címmel és a hozzá tartozó jelszóval tudnak bejelentkezni:
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1. ábra Bejelentkezési képernyő

2. Bejelentkezést követően első lépésként meg kell változtatni a kezdeti jelszót. A
jelszóváltoztatás után megjelennek a kezdőlapon az Office 365 fiókhoz tartozó
alkalmazások. „Az Office telepítése” gombra kattintva saját eszközünkre is
letölthetjük a program csomagot, amely az ismert irodai alkalmazásokat tartalmazza
(Word, PowerPoint, Excel stb.).

2. ábra Office 365 Irányítópult

Az Office 365 szolgáltatásról további útmutató anyagok az alábbi linken érhetők el:
Microsoft Oktatási Portál: https://education.microsoft.com/hu-hu
Office 365 Oktatóközpont: https://support.office.com/office-training-center
Az Office alapjai:
https://support.office.com/hu-hu/article/az-office-alapjai-–oktatóvideók-396b8d9e-e118-42d0-8a0d-87d1f2f055fb?ui=hu-HU&rs=huHU&ad=HU
Az Office rövid útmutatói: https://support.office.com/hu-hu/article/az-office-rövidútmutatói-25f909da-3e76-443d-94f4-6cdf7dedc51e
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