VPIS V MICROSOFT TEAMS IN NAMESTITEV NA RAČUNALNIK S SISTEMOM WINDOWS
S pomočjo Google (www.google.si) poiščemo spletno stran Oblak365 in jo odpremo (KORAK 1):

KORAK 1

Na spletni strani Oblak365 se je potrebno prijaviti z AAI računom. V zgornjem desnem kotu kliknemo
prijava (KORAK 2):

KORAK 2

Potrebno je izbrati domačo organizacijo, to je v našem primeru Osnovna šola Miklavž na Dravskem
polju. Če želimo, da nas v prihodnje brskalnik tega ne sprašuje več, odkljukamo »Shrani kot privzeto
izbiro« (KORAK 3).

KORAK 3

Vpišemo uporabniško ime in geslo, to je AAI račun, ki ga je uporabnik prejel s strani šole (KORAK 4):

KORAK 4

Potrebna je privolitev, odkljukamo »Zapomni si privolitev«, tako bo brskalnik v prihodnje ta korak
izpustil (KORAK 5).

KORAK 5

Po uspešni prijavi se v zgornjem desnem kotu izpiše ime in priimek uporabnika. V spodnjem delu
strani izberemo ikono Microsoft Teams (KORAK 6):

KORAK 6

Po kliku na Microsoft Teams se odpre okno, v katerem se strinjamo z vsem, kar nas računalnik
vpraša, morda bo potrebno ponovno vpisati AAI račun. Pridemo do koraka, kjer izberemo »Prenesi
aplikacijo za Windows« (KORAK 7):

KORAK 7

Na računalnik se prenese namestitvena datoteka. Poiščemo jo (običajno se nahaja v mapi
»Prenosi«) in jo poženemo – namestila se bo namizna verzija programa Teams, ki se po namestitvi
samodejno zažene. Vpišemo uporabniško ime (AAI račun) in sledimo slikam, kot je prikazano spodaj
(KORAKI 8, 9, 10):

KORAK 8

KORAK 9

KORAK 10

Po uspešnem vpisu se prikaže okno Teams. Potrebno je nastaviti le še slovenski jezik in samodejni
zagon aplikacije ob vklopu računalnika. Kliknemo na krog z začetnicami našega imena in priimka –
zgoraj desno – in izberemo »Settings« (KORAK 11):

KORAK 11

Nato uredimo nastavitve, kot je prikazano na spodnji sliki, kliknemo »Save and restart« (KORAK 12):

KORAK 12

Aplikacija Teams se bo ponovno zagnala in je pripravljena za uporabo.

Če želimo aplikacijo uporabljati na mobilnih napravah, je potrebno opraviti
korake od 1 do 5, nato prenesemo mobilno aplikacijo na telefonu ali tablici in
se vpišemo z AAI.

