1. A honlapunkon az „Oktatás” menüpontra kattintva elérhető a rövid tájékoztatónk az online
órákhoz: http://konfuciuszintezet.hu/index.php?menu=oktatas
Kattintsunk az itt található „Microsoft Teams letöltése” linkre, amely átirányít a hivatalos
weboldalra.

2. Itt kattintsunk „Az asztali verzió letöltése” ikonra, amennyiben a számítógépünkön szeretnénk
használni a programot

3. Ezután az oldal átirányít a megfelelő oldalra, ahonnan az ikonra kattintva letölthetjük a
telepítőt.

4. Esetünkben lementjük az asztalra. Innen fogjuk tudni elindítani a programot, ha lejött.

5. Indítás után a belépőképernyő fogad minket, ahonnan be tudunk lépni a már meglévő
fiókunkkal.

6.

Ha azonban lejjebb görgetünk, a „Sign up for free” opcióval létrehozhatjuk a Teams fiókunkat.

Kattintsunk a linkre, ami egy új lapot nyit meg böngészőnkben.

7. Ezután meg kell adnunk az e-mail címünket. A cím megadása után kattintsunk a „Következő”
gombra.

8. Ezután az oldal átirányít oda, ahol kiválaszthatjuk, hogyan akarjuk használni a Teams-t.

Három opció választható itt. A For school opciót csak akkor válasszuk, ha van egyetemi, az adott
egyetem Teams rendszerében regisztrált e-mail címünk. Ez általában az egyetem nevével ellátott
(elte.hu, kre.hu szte.hu stb.) speciális cím. Ezt csak akkor tudjuk választani, ha az előző pontban ezt a
címet adtuk meg, különben egy hibaüzenet fog fogadni minket. Ha van egyetemi e-mail címünk, akkor
használjuk ezt a tanfolyamra való jelentkezéskor is.

A For friends and family megfelelő opciónak tűnhet, de ezután a Skype oldalára irányít minket, mintegy
ajánlatként, hogy magánbeszélgetésekhez a Skype-ot használjuk. Ezzel az opcióval tehát nem fogjuk
tudni a Teams-t használni a tanfolyamhoz.
9. A For work and organizations opció teszi lehetővé, hogy ingyenesen regisztrálhassuk e-mail
fiókunkat a Teamsbe. Így válasszuk ki ezt, és nyomjuk meg a „Következő” gombot.

10. Itt meg kell adnunk néhány alapadatot, a nevünkkel és régiónkkal (ezt egyes esetekben az email fiókunk alapján a rendszer automatikusan kitölti). A cégnévhez nyugodtan írhatunk
bármilyen kitalált cégnevet a továbblépéshez. Én egyszerűen a „Random” nevet adtam meg,
és tökéletesen működött.

Amikor meghívást kapunk, egyébként is az „elte.hu (Guest)” vendégfiókot fogjuk használni a
tanfolyamhoz.

11. Ezután a „A Teams beállítása” gombra kattintva, tovább lép a rendszer és elkéri a Microsoft
fiókunk jelszavát (amennyiben rendelkezünk Microsoft fiókkal, ez sokszor megegyezik a Skype
jelszavunkkal). Ha ezt sikeresen megadtuk, létrehozhatjuk fiókunkat:

12. Kis várakozás után pedig készen is van. Ezután választhatunk, hogy az asztali verziót kívánjuke használni, vagy a böngészőnkben nyitjuk meg a programot.

13. Ha pedig ezt kiválasztottuk, már láthatjuk is a felületet:

Ha hozzáadnak egy csoporthoz, arról e-mailben értesítést kapunk (a regisztrált címünkre), benne a
csoport eléréséhez szükséges linkkel, így az „elte.hu (Guest)” fiók vendégei leszünk.

14. Ez a továbbiakban a jobb felső sarokban váltható majd át, amikor belépünk. Válasszuk ki az
„elte.hu (Guest)” fiókot a legördülő menüből.

15. A továbbiakban pedig majd a bal oldali sávban a „Csoportok” (angolul „Teams”) fülre kattintva
automatikusan megjelennek majd azok a csoportok, amelyekhez hozzáadtak minket, és
meetingjeikhez bekapcsolódhatunk.

Ha bármilyen probléma merül fel a belépéskor, kérjük azonnal értesítsenek minket az
office@konfuciusz.elte.hu e-mail címen, vagy a 06(1)4116500/5401-es telefonszámon.

