Eduroam in Microsoft 365
NAVODILA

Eduroam
Konec leta 2018 smo skupaj z Arnesom zgradili brezžično omrežje Eduroam. S tem ste vsi
dijaki dobili dostop do tega omrežja. Dostopne točke omrežja Eduroam se nahajajo v vsaki
učilnici na šoli, razen v merilnici in delavnicah, tako da boste imeli dostop do interneta skoraj
po celotni šoli.
Da bi lahko dostopali do omrežja, sem vsakemu ustvaril uporabniško ime in geslo, ki ju
potrebujete za dostop in ki ste ju dobili od razrednika oziroma razredničarke. Če ju niste dobili,
se obrnite na razrednika ali razredničarko.
Za dostop potrebujete tudi nameščeni certifikat na telefonu in/ali prenosniku. Postopek
namestitve si skrbno preberite TUKAJ!
Opozorilo: Na sistemu Android si pred nastavljanjem namestite najprej aplikacijo Eduroam
CAT iz Trgovine Play, ki bo zelo poenostavila nameščanje certifikata za povezavo.
Postopek izvedite na mobilnih podatkih ali kakem drugem wifi omrežju. Na omrežje Eduroam
se boste povezali po zaključku postopka. Ko se postopek zaključi, se bo telefon oziroma
prenosnik avtomatično prijavil na omrežje "eduroam". Če se to ne zgodi, sami izberite omrežje
"eduroam".
Opozorilo: uporabniško ime ni e-mail naslov. Nanj ne boste mogli prejemati elektronskih
sporočil.

Microsoft 365
Vsak od vas ima prav tako pravico do uporabe storitev Microsoft 365, ki zajema Office 365,
MS Teams, OneDrive in še nekaj drugih uporabnih aplikacij.
V storitve se prijavite z dodeljenim uporabniški imenom in geslom na strani
https://o365.arnes.si/ (desno zgoraj). Po prvi prijavi počakajte, da sistem opravi prvo
konfiguriranje vašega uporabniškega računa.
Ko se konfiguriranje konča, se vam prikažejo storitve, ki so vam na voljo. Najbolj uporabne za
vas so:
•
•
•
•

Microsoft Office 365 – spletna verzija pisarniškega paketa.
Microsoft OneDrive – oblačno shranjevanje, kjer imate na voljo 1 TB prostora.
Microsoft Office 365 ProPlus – polna verzija pisarniškega paketa za namestitev na
računalnik.
Microsoft Teams – sodelovanje v spletnih konferencah.

Office 365 lahko uporabljate na 5 napravah (PC, prenosnik, tablica, telefon).
Za namestitev in uporabo na domačem računalniku sledite tem korakom:
1. Kliknite na »Microsoft Office 365 ProPlus«. Sistem vas bo avtomatično vpisal na portal

Office.
2. Na tej strani izberite jezik in različico Offica (ali pustite tako kot je, če vam ustreza) in

kliknite na gumb "Namesti".
3. Prenesla se bo namestitvena datoteka, katero nato zaženete in počakate, da se Office

namesti.
4. Ob zagonu enega od programov Offica, boste povprašani po uporabniškem imenu in
geslu. Vpišete se z dobljenim uporabniškim imenom in geslom.

Microsoft OneDrive
Vsak od vas ima na voljo tudi 1 TB (1.000 GB) prostora v Microsoftovem oblaku OneDrive.
Sama uporaba OneDriva je precej enostavna, še posebej, če ste že uporabljali GoogleDrive ali
kako podobno spletno aplikacijo. Večinoma rabite le gumba "Novo" in "Prenesi", ki sta v
zgornji vrstici. S prvim ustvarite novo mapo ali dokument v spletnem Officu (okrnjeni verziji
namizne verzije Offica), z drugim naložite datoteko z računalnika v oblak.
Za enostavnejšo uporabo priporočam prenos programčka, ki se namesti v računalnik in ustvari
mapo "OneDrive" na vašem računalniku. S kopiranjem datotek vanjo, se le-te avtomatično
prenašajo v oblak. Prav tako lahko ustvarjate podmape v raziskovalcu, premikate datoteke in
jih brišete. Vse spremembe v tej mapi se nato odražajo v oblaku. Programček si snamete
TUKAJ ali kliknete na besedilo »Dobite aplikacije storitve OneDrive« desno spodaj v spletnem
OneDrivu.
Prav tako si lahko namestite aplikacijo OneDrive za mobilni telefon iz Trgovine Play in
AppStora.
Opozorilo: Če hočete uporabljati samo OneDrive in ne potrebujete Office 365, se morate
pred uporabo OneDriva vseeno prijaviti v Oblak365 in počakati, da sistem konfigurira vaš

račun! Verjetno bo tudi po konfiguraciji vašega računa potrebno počakati vsaj 10 minut,
preden se boste lahko prijavili v OneDrive.

Menjava gesla
Geslo, ki ste ga dobili, si lahko zamenjate tukaj: https://mdm.arnes.si/, kjer tudi vidite
informacije o vašem računu.

Zelo pomembno!
Ko boste zapustili šolo, ker jo boste zaključili ali iz kakega drugega razloga, se vam bo ta račun
izbrisal. Zato je zelo pomembno, da si podatke na OneDrivu shranite na svoj računalnik,
preden se konča šolsko leto. Dijakom, ki napredujete v višje letnike ali ponavljate (pač ostajate
na šoli), bomo podaljšali veljavnost računov.

Za pomoč pri porodnih težavah, sem vam na voljo.
Matej,
vzdrževalec učne tehnologije.

