Instrukcje logowania się do aplikacji Microsoft Teams
Aby zalogować się do aplikacji Teams niezbędny jest login i hasło.

I. Jak uzyskać login?
Aby uzyskać login należy zalogować się na dziennik elektroniczny ucznia. Następnie
wchodzimy w zakładkę „Dostep do Office365”. Tam znajduje się login ucznia np.
jkowalski@

II. Jak uzyskać hasło?
Hasło do pierwszego logowania się każdy uczeń ma takie samo: Student.123.
Jeśli uczeń logował się już wcześniej do Teams pierwsze hasło będzie już nieaktywne,
ponieważ musiało być zmienione na inne, wybrane przez ucznia/rodzica. Hasło zawsze musi
zawierać co najmniej jedną dużą literę oraz cyfrę, a także składać się z przynajmniej osmiu
znaków.

III. Logowanie
1. Wchodzimy na stronę internetową: https://www.office.com/
2. Klikamy na czerwony przycisk ZALOGUJ SIĘ.
3. Wpisujemy swój login (patrz akapit I). Następnie po znaku @ należy dopisać:
zsczersl.onmicrosoft.com
(Całość emaila powinna wyglądać następująco: jkowalski@zsczersl.onmicrosoft.com)
4. Klikamy niebieski przycisk DALEJ.
5. Wpisujemy swoje hasło (przy pierwszym logowaniu naszym hasłem będzie
Student.123)
6. Klikamy niebieski przycisk ZALOGUJ.
7. Jeśli jest to nasze pierwsze logowanie zostaniemy poproszeni o zmianę hasła na inne.
Należy wówczas czytać instrukcje wyświetlające się na ekranie.

8. Jeśli natomiast jest to nasze kolejne logowanie, to otworzy się nasza główna strona
dostępu do aplikacji Office365. Aplikacja Teams znajduje się po lewej stronie ekranu,
oznaczona jest fioletową ikoną z widoczną literą T. Ewentualnie ikona programu
wyświetli się na środku ekranu głównego wraz z innymi aplikacjami. Po jej
naciśnięciu otworzy się właściwa aplikacja.
9. Aby uczestniczyć w lekcji online należy wybrać swój tzw. zespół nazwany
odpowiednio do przedmiotu np. Matematyka klasa 4, a następnie wybrać przycisk
DOŁĄCZ DO SPOTKANIA, jeśli dana lekcja już się rozpoczęła. Spotkania(lekcje
online) rozpoczynane są przez nauczyciela.

IV. Weryfikacja
Czasami podczas logowania, po wpisaniu loginu i hasła oraz naciśnięciu przycisku
ZALOGUJ pojawi się następujące okno weryfikacyjne:

Weryfikacja ma na celu dodatkową ochronę naszych danych osobowych.
Po wciśnięciu niebieskiego przycisku DALEJ otworzy się strona:

Możemy tutaj dokonać weryfikacji na dwa sposoby:
1. W kroku pierwszym widocznym na grafice powyżej wybieramy z pierwszej
rozsuwalnej listy opcję: Numer telefonu uwierzytelniania. Wówczas należy podać
swój numer telefonu oraz zaznaczyć na liście „Wyślij do mnie kod w wiadomości

SMS”. Po naciśnięciu niebieskiego przycisku DALEJ otrzymamy na podany przed
chwilą numer telefonu wiadomość SMS z kodem weryfikacyjnym, który należy
wpisać na stronie, a następnie stosować się do dalszych instrukcji wyświetlanych
na ekranie.
2. W kroku pierwszym widocznym na grafice powyżej wybieramy z pierwszej
rozsuwalnej listy opcję: Aplikacja mobilna. Następnie klikamy niebieski przycisk
DALEJ. Wówczas otworzy się okno:

Na tym etapie niezbędne będzie pobranie na smartfona darmowej aplikacji Microsoft
Authenticator ze Sklepu Google.
Aplikacja oznaczona jest ikoną:
Po zainstalowaniu aplikacji należy ją uruchomić. W górnym prawym rogu pojawią się
trzy małe kropki
lub symbol
(w zależności od pobranej wersji aplikacji). Po
naciśnięciu symbolu należy wybrać opcję DODAJ KONTO, a następnie KONTO
SŁUŻBOWE.
Na ekranie telefonu pojawi się element do wczytania kodu QR, który został wcześniej
wygenerowany na monitorze komputera. Trzeba w tym momencie ustawić smartfon
nieruchomo tak, aby aplikacja Autheniticator mogła automatycznie wczytać i zweryfikować
kod QR:

Kiedy kod zostanie zweryfikowany, na ekranie telefonu pokaże się następujące okno:

Sześciocyfrowy kod (na zdjęciu: 180306) będzie naszym kodem weryfikacyjnym. Co 30
sekund jest on automatycznie zmieniany na nowy (wcześniejszy trafi ważność).
W tym momencie należy z powrotem wrócić do komputera. Wybieramy przycisk
DALEJ, w wyznaczonym miejscu wpisujemy sześciocyfrowy kod z telefonu i przechodzimy
niebieskim przyciskiem do kolejnego etapu. Następnie stosujemy się do dalszych instrukcji
wyświetlanych na ekranie.

