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A Microsoft Live@edu szolgáltatás számos olyan újdonságot kínál, mely nem csak a korábban már 
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Bevezetés 

A Live szolgáltatások 2005-ben jelentek meg a világhálón, így kezdetben kizárólag böngészőn 

keresztül voltak elérhetők. A világ fejlődésével párhuzamosan azonban, évről-évre egyre több 

technológiát mutatott be a Microsoft és a felhasználók száma is egyre gyorsabb ütemben nőtt. 

2008 végére már több száz millió ember használt Live technológiát otthonában vagy munkahelyén, 

és majd 50 szolgáltatás létezett a Live csoporton belül.  

A Live szlogenje lett a „Kapcsolattartás. Megosztás. Védelem.” („Connect. Share. Protect.”). Már 

nem csak böngészővel, hanem kliensre telepített programok segítségével is azonnali kapcsolatot 

tudtunk teremteni ismerőseinkkel, fájlokat megosztani egy kattintással a világ bármely pontjával, 

miközben védelmet élveztünk az internetes támadásokkal szemben. 

A Microsoft egy olyan technológiát hozott létre főleg az iskolák részére, mely egyesíti ezeket a 

szolgáltatásokat egy online levelezőrendszer keretében, miközben a felhasználó költséget és időt 

takaríthat meg a használatával. Nincs szükség külön hardverre vagy  professzionális tudásra, és 

egyszerűen testreszabhatunk benne mindent. A felhasználó egyetlen azonosítóval - Live ID-val – 

használhatja nem csak a levelezést, de az összes többi Live alkalmazást is. Lássuk akkor közelebbről 

ezt a technológiát. 
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Mielőtt belekezdenénk 

Mi az a Live@edu? 
A Live@edu a Microsoft ingyenes szolgáltatása a non-profit oktatási intézmények számára. A 

Live@edu segítségével bármely iskola egységesen juthat elektronikus levelezőszolgáltatáshoz, 

kommunikációs eszközökhöz és közös tárterületekhez anélkül, hogy ehhez bármilyen 

beruházásra vagy saját informatikai infrastruktúrára lenne szüksége. 

Saját domain használata 
Az egyik előrelépés az ingyenes és ’outsource’ szolgáltatások területén, hogy a Live@edu 

rendszere lehetővé teszi minden iskolának a saját domain cím használatát a levelezés 

lebonyolítására. Így nem kell új domain-t regisztrálni és megjegyeztetni a diákokkal és a 

dolgozókkal, azonban ez alól van egy kivétel. A közháló/Sulinetes domain-ek sajnos nem 

támogatottak a levelező szempontjából, így beregisztrálni sincs értelme, hiszen nem fog 

működni. Azonban a mai világban saját domain-t létrehozni nem kerül sok időbe és pénzbe sem, 

így ha valamelyik iskola használni szeretné a szolgáltatást, de csak Sulinetes domain címe van, 

szüksége lesz egy másik domain-re.  

A Microsoft lehetőséget biztosít az iskoláknak, hogy a domain kezdeti költségeit átvállalja, 

azonban ezen opció feltételekhez kötött. A feltételekről érdeklődjön a kapcsolat@webvelem.hu 
címen. 

Az MX-rekord jelentősége 
Ahhoz, hogy a leveleket a felhasználók megkaphassák postafiókjukba, szükség van egy 

kapcsolatra a kiszolgáló és a domain között. Például ha egy levelet küldenek a @webvelem.hu 

domain-re, akkor annak, pontosabban a mellette tárolt úgynevezett MX-rekordnak tudnia kell, 

hogy hol van a levélkiszolgáló, ahova továbbítania kell az üzenetet. Az MX-rekordok beállítását a 

domain szolgáltatója végzi, és minden domain mellé egyetlen egy tartozik. Ez kizárja azt, hogy a 

Live@edu szolgáltatás mellé még egy levélkiszolgálót – például egy Exchange Servert – állítsunk 

szolgálatba ugyanazon domain alá. Természetesen a domain hosszúságának növelésével – 

aldomain-ek létrehozásával – ez a probléma is kiküszöbölhető (pl.: diak.webvelem.hu).  

Az MX-rekord beállítása a Live@edu regisztrációjának leghosszabb része, hisz a kiszolgálónak 

időbe telik az átállítása. Nekünk csak annyi a dolgunk, hogy a regisztrációt követően – melyre a 

következő fejezetben térünk ki – az adminisztrációs oldalon található kis információs 

szövegdobozt elküldjük a szolgáltatónak. Amint befejeződik a konfigurálása, rögtön tudni fogjuk 

ezt az oldal megtekintésével, és haladhatunk tovább a testreszabásban. 

  

mailto:kapcsolat@webvelem.hu
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Hogyan kezdjük el? 

Live@edu szolgáltatás-változatok 

Mielőtt belekezdenénk a regisztrációba, érdemes megemlíteni, hogy a szolgáltatásnak többféle 

verziója van és többféle techinkai megoldást nyújt a felhasználók számára, melyet még a 

tervezéskor figyelembe kell venni - vagyis később ezek egyszerűen nem módosíthatók: 

Nagyszámú épület és több tízezres létszám mellé ajánlott megoldás, mely teljesen 

automatizált és professzionális rendszert biztosít az intézmények számára – lehetséges 

automatikus felhasználó-létrehozás és frissítés, szoros kapcsolat a tartományvezérlővel. 

Ehhez az opcióhoz egy kiegészítő szoftvert kell megvásárolni az intézménynek, és a 

konfigurálása is több időbe telhet. Mint opcionális lehetőség, később is integrálható a 

rendszerbe, azonban a problémák elkerülése végett javasolt jól átgondolni az ILM 2007 

szükségességét már a legelején. 

eduExpress 

Teljesen ingyenes és egyszerű megoldás az iskolák számára, mely biztosítja az alapvető 

levelezést az intézményen belül, akár több ezres létszámra is, összekapcsolva a Naptárat, 

a Névjegyalbumot és a Feladatok listát a postafiókkal. A továbbiakban – mivel 

többségében az iskoláknak erre lesz szükségük - ezt az opciót választva megyünk tovább 

az ismertetésben. 

A korábbi kétféle helyett a Live mára csak egy lehetőséget kínál fel számunkra, mely alapvetően 

a funkciók számát és a felület kinézetét határozza meg. 

Outlook Live 

Korábbi nevén Exchange Labs, olyan már-már professzionálisnak mondható lehetőségeket 

biztosít, mely tartalmazza az előbb felsorolt előnyöket, kiegészítve plusz 5 GB vagyis 

összesen 10 GB-s postafiók mérettel, globális címjegyzék (Global Catalog) szolgáltatással – 

az adott domain alatti felhasználókat azonnal kiválaszthatjuk névjegyzékünkből – és 

reklámok nélkül Exchange 2010 OWA (Outlook Web Apps) felülettel, mellyel ismerős 

környezet adhatunk át a felhasználóknak. 

Microsoft Identity Lifecycle Manager 2007 

laszlob
Typewritten Text

laszlob
Typewritten Text
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A regisztráció folyamata 

A regisztráció megkezdéséhez látogassunk el a Live@edu oldalára, ahol az ’Enroll’ (Regisztráció) 

gombra kattintva, majd a ’Ready to enroll’ (Új rendszer felállítása) opciót választva, 

megkezdhetjük a regisztrációt.  A regisztrációs és az adminisztrációs felület angol nyelvű. 

Live@edu honlapja – http://www.microsoft.hu/liveatedu/  

Adatok megadása 

Az első oldalon az intézménnyel kapcsolatos 

információkat, illetve a használni kívánt 

domain-t kell megadnunk. Az oldal alján 

láthatjuk, hogy az Outlook Live szolgáltatást  

fogjuk használni. 

A következő oldalon a domain 

adminisztrátorának adatait kell megadni. Bár a 

regisztráció során ez a probléma nem merül fel, 

érdemes megemlíteni, hogy a szolgáltatás 

esetében az adminisztrátor Live ID-nak (ID a 

Microsoft Live rendszerbe való belépéshez 

használható azonosító, mely az összes Live 

szolgáltatáshoz felhasználható, így nincs 

szükség többszöri regisztrációra egy-egy 

alkalmazás használatához.) az adott domain 

alatt kell lennie, míg a korábbi szolgáltatások esetében bármely más, akár már létező Live ID-t is 

megadhattunk. 

Az ’I accept’ gombra kattintva elfogadjuk a szolgáltatás felhasználási feltételeit és a regisztráció 

első felét befejeztük. 

Az adminisztrációs felületek 

Jelenleg kétféle adminisztrációs felület érhető el, attól függően, hogy mikor történt meg a 

regisztráció. Mind a két felület egyelőre elérhető, azonban a korábbi felületre csak kis 

mértékben térünk ki.  

A Live Admin Center felülete 

A korábbi felületet (http://domains.live.com) bárki elérheti, azonban a továbbikban a 

másik, új felülettel fogunk bővebben foglalkozni.  

Az EduAdmin felülete 

Az új felületet (http://eduadmin.live.com) csak új regisztráció esetén fogjuk elérni, 

korábban (2009 második negyedéve előtt) regisztrált felhasználók nem. Az adminisztrátori 

felhasználói azonosítónkat és jelszavunkat megadva máris beléphetünk a felületre. Az 

oldalon lehetőségünk van módosítani az iskola adatait, felhasználókat és új aldomain-eket 

létrehozni, valamint testreszabni a Live@edu felhasználói felületét is. 

http://www.microsoft.hu/liveatedu/
http://domains.live.com/
http://eduadmin.live.com/
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Az MX-rekord beállítása 

Mikor belépünk az EduAdmin felületére, egy sárga felkiáltójel fogad bennünket, mely jelzi, hogy 

hibásan van beállítva a DNS. Ahhoz, hogy a problémát megszüntessük, egy CNAME rekordot kell 

beállíttatni a szolgáltatóval. Küldjük el az adatokat, és hamarosan a rendszer fel is áll.  

 

Lehetőségünk van ehelyett, a korábban már említett MX-rekord beállítását is elvégezni, melyet a 

Live Admin Center oldalán, a domain-re való kattintás után fogjuk megtalálni. Küldjük el az 

alábbi példa képén látható adatokat a domain szolgáltatónknak, kérve a rekord módosítását. A 

módosítás befejezését jelzi az adminisztrációs felület is, hiszen nem fogunk több sárga 

felkiáltójelet látni az oldalon.  

 

A felület további pontjai 

A beállítások elvégzése után az adminisztrációs felület további pontjait is elérhetjük. 

Módosíthatjuk iskolánk adatait az ’Institution profile’ (Intézmény profilja) alatt, és elérhetjük a 

’Users and groups’ (Felhasználók és csoportok) pont alatt a felhasználók listáját is. A ’Co-

branding’ menüpont segítségével szabhatjuk testre a felhasználók felületét – logó, színek, etc. – 

de erre a későbbiekben kitérünk még. 
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A szolgáltatás beállítása  

A kiszolgálónk készen áll a felhasználók felvételére. Az adminisztrációs felületen lehetőségünk 

van egyesével is rögzíteni a felhasználókat, de ez több tíz, száz, akár ezer felhasználó esetén 

problémás lenne. A szolgáltatás jelenleg két, egy alap és egy bővített lehetőséget kínál egyszerre 

több felhasználó feltöltésére.  

A webes felület 

Lehetőségünk van alap feltöltést végezni egy megfelelő formátumú .csv fájl importálásával a 

weben. A felhasználók listájának oldalán – melyet az ’Users and groups’, majd az ’Outlook Live 

Control Panel’ pontok alatt vagy a http://outlook.com/ecp/?realm=iskola.hu oldalon érhetünk el 

(ahol az ’iskola.hu’ az intézmény domain címe) – a ’Felhasználók importálása’ gombra kattintva 

adhatjuk meg a .csv fájl helyét számítógépünkön. Ahogy általában, a fájlnak egy fejlécet és a 

felhasználók listáját kell tartalmaznia.  

Példa: 

 

 
 

A feltöltés után a rendszer egy üzenetet és egy napló fájlt fog küldeni az adminisztrátor 

postafiókjába a feltöltés sikerességéről, illetve az esetleges hibákról. 

Megjegyzés: A .csv, mint fájlformátum, nem támogatja az ékezetes betűket, és így a 

rendszerbe való feltöltés után is hibásan jelennek meg ezek a karakterek. A probléma 

megoldásához adjuk meg a neveket ékezetek nélkül, vagy vegyük igénybe a Powershell 

nyújtotta lehetőségeket. 

A Windows Powershell 

A Windows Powershell egy parancssoros rendszerhéj és parancsfájlkezelő nyelv, amely a 

szervezet felügyeletére használható. 

A Windows Powershell parancsmagoknak nevezett felügyeleti feladatokat használ. Minden 

parancsmaghoz tartoznak kötelező és nem kötelező argumentumok/paraméterek, amelyek 

meghatározzák, hogy mely objektumon, illetve hogyan hajtsa végre az adott feladatot a 

parancsmag.  

A helyi számítógépen található Windows PowerShell használatával kapcsolódhatunk az Outlook 

Live-szervezethez, és elvégezhetünk olyan felügyeleti feladatokat, amelyek nem érhetők el vagy 

nehézkesen végezhetők el a webes felületen. Létrehozhatunk például dinamikus terjesztési 

csoportokat, vagy frissíthetünk egyszerre több felhasználói fiókot is. 

http://outlook.com/ecp
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Előfeltételek  

Ez a feltöltési módszer több szolgáltatás megfelelő verzióját is megkívánja. Ha Windows 7 

vagy Windows Server 2008 R2 operációs rendszerünk van, nincs szükség semmilyen 

frissítésre. Ha Windows Vista SP1 vagy SP2, Windows Server 2008 SP1 vagy SP2, Windows 

Server 2003 SP2 vagy Windows XP SP3 alól szeretnénk feltölteni a felhasználókat, 

szükségünk van a Powershell konzol és a WinRM (Windows Remote Management) 

megfelelő verziószámára, valamint a Live@edu utolsó frissítése óta, a Windows 

Management Framework-re, mely tartalmazza a megfelelő verziókat az előbb említett két 

szolgáltatásból is. 

Amennyiben szükségünk van a Windows Management Framework telepítésére, az alábbi 

linken elérhető. 

Windows Management Framework Core - http://support.microsoft.com/kb/968929  

1. Ha az előfeltételeknek eleget tettünk, indítsuk el a Powershell V2 konzolt és üssük be az 

alábbi kódot: 

Get-ExecutionPolicy 

Amennyiben a konzol hibát jelez vissza, úgy ellenőrizzuk a WinRM és a Powershell 

verziószámát.  

Ha az eredményül adott érték nem RemoteSigned, úgy azt át kell állítani RemoteSigned 

értékre, hogy lehessen parancsfájlokat is futtatni az Outlook Live számára. 

2. Futtassuk a következő parancsot: 

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned 

3. Ezután, ha újra futtatjuk a Get-ExecutionPolicy parancsot, RemoteSigned eredményt kell 

kapnunk. 

A Powershell csatlakoztatása az Outlook Live szolgáltatáshoz 

1. Ha eleget tettünk az előfeltételek minden pontjának, futtassuk az alábbi parancsot és 

adjuk meg a Live@edu adminisztrátori felhasználói nevét és jelszavát a konzolnak, hogy 

csatlakozhasson a szervezet levelezéséhez:  

$LiveCred = Get-Credential 

2. A kapcsolat felállításához írjuk be az alábbi parancsot: 

$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -

ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell/ -Credential $LiveCred -

Authentication Basic –AllowRedirection 

http://support.microsoft.com/kb/968929
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3. A két szolgáltatás összekapcsolásához futtassuk a következőt: 

Import-PSSession $Session 

A megjelenő folyamatjelző mutatja az Outlook Live-parancsok importálását a helyi 

számítógép ügyféloldali munkamenetébe. Amikor a folyamat befejeződött, 

futtathatjuk az Outlook Live parancsait. 

Powershell Assistant 

A kapcsolat felállítása után megkezdhetjük a felhasználók felvételét. Általában az intézmények 

rendelkeznek egy listával a diákokról, melyből már létre lehet hozni egy futtatható szkriptet. 

A Powershell Assistant segítségével egyszerűen importálhatjuk a felhasználókat a helyi 

adatbázisba és egy szkript fájlt generálva, könnyedén tölthetjük fel a listát a rendszerbe. 

A Powershell Assistant alkalmazást az alábbi oldalról tölthetjük le:  

Powershell Assistant letöltése - http://psa.codeplex.com/  

Az adatbázis fájlt javasolt a %SystemRoot%\PS mappába menteni. Jelenleg csak az Office Access 

2007 és 2010 támogatott, mint adatbáziskezelő. 

Megbízható helyek 

Az első használat során az alkalmazás kérhet bennünket, hogy engedélyezzük az adatbázis 

egyes részeinek a megjelenését.  

 

Ez azért van, mert az adatbázis fájl helye nincs a megbízható helyek listájában. Hajtsuk 

végre az alábbi lépéseket, hogy a jövőben ne jelenjen meg a figyelmeztetés: 

1. Kattintsunk az Office gombra/fájl menüre, majd a Beállításokra. 

2. Válasszuk ki a ’Adatvédelmi központ ’ pontot, majd kattintsunk az ’Adatvédelmi központ 

beállításaira’. 

3. Válasszuk ki a ’Megbízható helyek’ pontot, és adjuk hozzá a Powershell Assistant helyét 

a listához, az ’Új hely hozzáadása’ gombra kattintva. 

4. Kattintsunk kétszer az OK gombra. 

A fájl újbóli megnyitása után már nem kapunk figyelmeztető üzenetet.   

  

http://psa.codeplex.com/
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Felhasználók importálása 

A Powershell Assistant a helyi adatbázisban tárolja az importált felhasznókat, melyeket 

aztán feltölthetünk a Live rendszerbe. Ahogy azt már említettük, a Powershell konzol 

segítségével többféle adatot is tárolhatunk a rendszerben az egyes felhasználókról. Az 

adatbázis fájl ’Import’ nevű tábláját megnyitva, megtekinthetjük a lehetőségeket: 

StudentID 
Egyedi azonosító az adott domain alatti felhasználók 
között. 

FullName* Teljes név 

FirstName Keresztnév 

SecondName Második keresztnév 

LastName Vezetéknév 

Location Elhelyezkedés, lakhely 

Speciality A felhasználó szakterülete. 

Status 
A felhasználó jelenlegi státusza az intézménnyel (pl. 
aktív/passzív). 

AcademicGroup 

Csoportba sorolás 

Megjegyzés: a mező kitöltésével és a felhasználó 
feltöltésével a csoport még nem jön létre, azonban 
dinamikus csoportok esetén könnyedén szűrhetünk erre a 
mezőre is. 

E-mail* 

A felhasználó e-mail címe, mely egyben a Live azonosítója 
is lesz a Live rendszeren belül. 

Megjegyzés: az adott domain alatt egyedinek kell lenniük 

Alias* Az e-mail cím első, kukac előtti része. 

Domain* 
Az e-mail cím második, kukac utáni része a tartománnyal 
(pl. országkóddal) együtt. 

DisplayName 

Az adminisztrátori felületen, valamint a felhasználó által 
használt Live szolgáltatások esetén megjelenő név. 
Amennyiben nem adjuk meg, úgy a LiveID fog megjelenni. 

Password* 
Kezdeti jelszó. A rendszer automatikusan kérni fogja az 
első bejelentkezéskor a jelszó megváltoztatását. 

YearIn Beiratkozási év 

Course Kurzus 

Custom1-5 
Egyedi mezők, melyekben bármilyen adatot tárolhatunk, 
és később könnyedén hozhatunk létre általuk dinamikus 
csoportokat. 

* A mező kitöltése kötelező 

Lehetőségünk van ebbe a táblázatba könnyedén importálni adatokat, azonban ügyelnünk 

kell a megfelelő formátumra, a mezők elhelyezkedésére, elnevezéseikre. A legegyszerűbb 

módja az importálásnak, ha egy Excel táblázatból töltjük be a felhasználókat és adataikat. 
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Hogy biztosan üres legyen kezdetben a helyi adatbázis, kattintsunk az ’Admin’, majd a 

’Clean personal tables’ (Személyes táblák törlése) gombra. Kattintsunk kétszer a nem 

gombra, így jelezve, hogy nem kívánunk biztonsági mentést csinálni az adatbázisról, és nem 

szeretnénk bemutató felhasználókat sem létrehozni. Ez után elkezdhetjük a felhasználók 

importálását. 

1. A Powershell Assistant főoldalán kattintsunk az ’Admin’, majd az ’Import and indexing 

wizard’ (Importálás és tartalom felvétele varázsló) opcióra. 

2. Válasszuk ki az importálási módot. 

(Mivel az Excel táblázatból való importálás a legvalószínűbb, e vonalon megyünk 

tovább.) 

3. Kattintsunk az ’Import from Excel’ (Importálás Excel-ből) gombra. 

4. Fűzzük hozzá az adatokat az Import táblához, majd kövessük a varázsló lépéseit. A 

sikeres importálást a felső információs sávban pirossal jelzi a rendszer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Kattintsunk az ’Import table’ (Tábla importálása) gombra. Ezzel a helyi adatbázisba 

bekerülnek a felhasználók. Az ’Imported’ mezőben látjuk a feltöltött adatok számát.  

6. Amennyiben szükséges, kattintsunk a ’Fill fields’ (Mezők kitöltése) gombra is. Ez az 

opció akkor válhat szükségessé, ha nem töljük ki, pl. a vezetéknevet. Ekkor a rendszer 

kitölti nekünk ezeket, azonban egy frissítő feltöltést fog majd kérni tőlünk – ezt a 

következőekben kifejtjük.  

7. Az importálásokat követően, kattintsunk az ’Exit’ (Kilépés) gombra. 

Hibakezelés: az importálások során két alapvető hibával találkozhatunk. Egyik esetben a 

varázsló végén egy ’The script is out of range.’ hibaüzenetet kaphatunk, mely azt jelenti, 

hogy az eredeti táblázatunkban több oszlop van kitöltve, mint amennyi az ’Import’ 

táblában van. 

A másik esetben az Access egy ablakot dob fel, miszerint nem tudott minden adatot 

importálni a táblába és egy vagy több rekord elveszett a folyamat során. Ilyenkor 

próbáljuk meg felülvizsgálni az Excel táblánkat, keressünk üresen hagyott sorokat, 

melyek a problémát okozhatják, majd kezdjük elölről az importálási folyamatot. 

 

Szkript létrehozása 

A felhasználók sikeres importálása után létre kell hoznunk egy szkript fájlt, melyet a 

Powershell konzol segítségével futtathatunk. A Powershell Assistant eleve kétféle feltöltési 
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móddal rendelkezik; a hozzáadással és a frissítéssel. Mindkét esetben ugyanazt az eljárást 

kell a következőkben követni, a különbség csak annyi, hogy más nevű fájlok kerülnek 

legyártásra. A szkriptek legyártásához kattintsunk a ’Script wizard’ (Szkript varázsló) gombra 

az ’Admin’ felületen. 

1. A felületen középen gördítsük le a listát, ahol máris láthatjuk a feltöltött („Adds”) 

felhasználók számát és idejét. Válasszük ki, majd kattintsunk a szűrés gombra. 

Frissített felhasználók esetén itt ’Updates’ (Frissítések) feliratot láthatnánk. 

A szűrés eredménye megjelenik a felső részben a felhasználók néhány fontosabb 

adatával. Az eredményekbe természetesen, ahogy más szűrések alkalmával is, 

beleírhatunk, és ez hatással lesz a kimeneti adatokra. 

2. Kattintsunk a ’Create files for Powershell’ (Fájlok készítése a Powershell részére) 

gombra, hogy a szkript fájlok legyártásra kerüljenek. A státusz alatt fogjuk látni a 

’Finished’ (Befejezve) jelzést, ha a generációk befejeződtek. 

Felhasználók felvétele 

A szkript legyártása után futtassuk a Powershell Assistant által létrehozott mappában lévő 

(alapértelmezetten %SystemRoot%\PS\) runa1.ps1 és runa2.ps1 fájlokat egymás után – ugyanis 

az alkalmazás a listát két részre szedi. Ha felhasználókat szeretnénk frissíteni, akkor keressük a 

runu1.ps1 és runu2.ps1 fájlokat. (Amennyiben a konzolt csak most nyitjuk meg, térjünk vissza a 

’Powershell csatlakoztatása az Outlook Live szolgáltatáshoz’ fejezethez, kövessük az ottani 

utasításokat, és csak aztán kezdjük el a felhasználók felvitelét a rendszerbe.) Mindegyik fájl 

futtatásakor a konzol kérni fogja az adminisztrátori felhasználói nevet és jelszavat a Live@edu 

szolgáltatáshoz. A feltöltés során látni fogjuk az aktuálisan feltöltésre, frissítésre került 

felhasználót, és az esetleges hibákat is kiírja a Powershell.  

Megjegyzés: A konzol alapértelmezetten körülbelül 600 és 1000 felhasználó feltöltését tudja 

kijelezni. Több ezer felhasználó létrehozása esetén az esetleges hibákat így egy idő után 

nem látjuk. Ahhoz, hogy a kijelzőn több adatot tárolhassunk, kattintsunk jobb gombbal a 

konzol ablakára a tálcán, és állítsuk a buffer méretét magasabb értékre. 
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Dinamikus csoportok képzése 

Lehetőségünk van a Powershell konzolban feltöltött felhasználókat olyan csoportokba sorolni, 

melyeket egy egyszerű, a felhasználók adatain végzett szűréssel hozunk létre. Így lehetséges a 

2008-ban beiratkozott diákokat például a diak2008@liveatedu.hu csoport alá betenni. Az egész 

eljárás előfeltétele, hogy legyen olyan adat megadva a felhasználóknak, ami alapján pontosan 

szűrhetünk.  

A létrehozott csoportok természetesen a globális címjegyzékben is megjelennek, azonban a 

tagok nevei biztonsági okok miatt már nem – így azt ne is keressük. A felhasználók feltöltése 

után alkalmazzuk a még mindig nyitott konzolban az alábbi parancsot (amennyiben bezártuk, 

térjünk vissza a ’Powershell csatlakoztatása az Outlook Live szolgáltatáshoz’ ponthoz, és 

végezzük el az ott megadott lépéseket): 

New-DynamicDistributionGroup -Name „csoportnév” -RecipientFilter {feltételek} 

Példa: szeretnénk kiemelni a 2008-ban beiratkozott diákokat egy csoportba. 

New-DynamicDistributionGroup -Name "diak2008" -RecipientFilter {(RecipientType -eq 

'UserMailbox') -and (CustomAttribute6 –like ’2008’)} 

A RecipientType jelzi, hogy postafiókokat keres a rendszer, a feltétel pedig egy egyedi mező 

(CustomAttribute6), melyben tároltuk az évszámokat.  

Eszerint egy diak2008@liveatedu.hu csoport fog létrejönni a rendszerben, mely tartalmazza a 

2008-ban beiratkozott felhasználókat.  

Az alkalmazható feltételeket a Microsoft weblapján találjuk meg:  

Dinamikus terjesztési listák létrehozása - http://help.outlook.com/hu-hu/140/dd264647.aspx  

  

http://help.outlook.com/hu-hu/140/dd264647.aspx
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Feltételek megszabása 

Az alábbi táblázat tartalmazza a leggyakoribb esetekben választott / választható feltételeket a 

csoport-gyártás során: 

CustomAttribute1 Location (elhelyezkedés, lakhely) 

CustomAttribute2 Speciality (szakterület) 

CustomAttribute3 LearnMode (tanulás módja) 

CustomAttribute4 AcademicGroup (csoportba sorolás) 

CustomAttribute5 Status (fennálló státusz) 

CustomAttribute6 YearIn (beiratkozás éve) 

CustomAttribute7 Course (kurzus) 

CustomAttribute8 Custom1 (egyedi mezők) 

CustomAttribute9 Custom2 

CustomAttribute10 Custom3 

CustomAttribute11 Custom4 

CustomAttribute12 Custom5 

 

Tehát egy összetetteb példa szerint, ha a 2008-ban beiratkozottak közül, csak az aktív 

diákokat szeretnénk beletenni a csoportba, úgy a konzolba beírt kód a következő: 

New-DynamicDistributionGroup -Name "diakaktiv2008" -RecipientFilter {(RecipientType -

eq 'UserMailbox') -and (CustomAttribute6 –like ’2008’ and CustomAttribute5 – like 

’aktív’)}  
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A felhasználói felület testreszabása adminisztrátori oldalról 

A Live@edu szolgáltatás 

legnagyobb előnye, hogy 

minden iskola a saját domain 

címét használhatja a 

levelezéshez. Ez együtt jár 

azzal, hogy a felületét is 

teljesen egyénileg szabhatja 

testre. A ’Co-branding’ 

menüpont alatt lehetősége 

van az adminisztrátornak nem 

csak egy egyszerű intézményi 

logót beállítani a felhasználói oldalakra, hanem akár a színeket és az oldalon található 

hivatkozásokat is teljesen testre tudja szabni. 

A ’Co-branding’ pontra kattintva az Live Admin Centerre leszünk átirányítva. A megjelenő lapon 

máris láthatjuk, hogy az alapértelmezett időzónát állíthatjuk be, valamint két szolgáltatást is 

szerkeszthetünk.  

Az ’Outlook Live’ hivatkozás segítségével az oldalnak címet és logót adhatunk meg, és az egyes 

színeket is itt tudjuk változtatni. Lehetőségünk van a rendszerből való kijelentkezés után 

megjelenő weboldal címét is megadni, így integrálni a rendszert jobban az iskola életébe. 

A ’Header and footer’ (Fejléc és lábléc) pont alatt teljesen testreszabhatjuk a Live oldalakon 

automatikusan megjelenő Live szolgáltatások hivatkozásait. Például amennyiben nem kívánunk 

Fotótárat használni, egyszerűen kivesszük a megfelelő helyről a jelölőnégyzetet. Ezzel az adott 

domain alatti felhasználók egyikénél sem fog megjelenni a szolgáltatás hivatkozása. De akár 

saját, egyéni linkeket is elhelyezhetünk az oldalon – pl. iskola vagy DÖK honlap hivatkozásai. 

Ha elkészültünk, kattintsunk a ’Preview changes’ (változtatások előnézete) gombra, hogy 

kapjunk egy előnézeti képet az oldalról. Ezt 3 napig élvezhetjük, utána megszűnik. Lehetőségünk 

van azonban azonnal publikálni a módosításokat, mely legalább 24 órába telik, míg megjelenik az 

interneten. Ehhez kattintsunk a ’Publish to the web’ (Közzétesz a weben) gombra. Amíg a 

publikálás folyik, nem tudjuk módosítani a rendszer kinézetét.  
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A felhasználói felület 
Minden felhasználó már egy böngészővel elérheti a leveleit. A bejelentkező oldalon e-mail 

címünket és jelszavunkat megadva azonnal elérhetjük postafiókunkat. Annyi pontosítást tegyünk 

hozzá, hogy az első bejelentkezésnél meg kell erősíteni e-mail címünket – mint ahogy minden 

újonnan regisztrált Live azonosító esetében. 

Bejelentkezés a levelezőrendszerbe – http://outlook.com/iskola.hu 

Ahol az ’iskola.hu’ az intézmény domain címe. 

Korábban már említettük, hogy az Outlook Live – korábbi nevén Exchange Labs – az Exchange 

2010 Outlook Web Access felületét kapta meg. A szokásos mappanavigációt, naptár és 

feladatlista opciókat bal oldalt, középen a leveleket és az olvasóablakot, fent pedig a különböző 

Live alkalmazások hivatkozásait találjuk, valamint a ki- és átjelentkezési opciókat.  

A levelek listájával kapcsolatban kiemelnénk, hogy a jobbgombos helyimenü működik, így 

könnyen tudunk válaszolni, továbbküldeni, vagy törölni egy-egy üzenetet. Hogy rendezettebbek  

és átláthatóbbak legyenek, minden levélhez kategóriákat és feladatot adhatunk, a kis téglalapra 

vagy a zászlóra kattintva.  

Az olvasó ablak érdekessége, hogy minden fogadott vagy válasz e-mailt külön részben jelenít 

meg, és bal oldalt a nyilakra kattintva összecsukható az a levélrész, amelyeket nem akarunk 

látni. Ez a funkció a levéllistában is működik. 

 

 

  

http://outlook.com/
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Beállítások 

A ’Beállítások’ gombot az olvasóablak felett találjuk. A megjelenő oldalon személyes adatainkat 

láthatjuk és módosíthatjuk, valamint beállíthatjuk, hogy más postafiókok üzeneteit fogadja a 

rendszer. Jobb oldalt hivatkozásokat találunk a fontosabb testreszabási lehetőségekhez. Bal 

oldalt tovább haladva a rendszerezésnél elérhetjük a ’Szabályokat’ és az ’Automatikus válasz’ 

opciót, azután pedig a ’Csoportokhoz’ jutunk. Ezeket a publikus vagy zártkörű csoportokat 

terjesztési listának is lehet tekinteni, annyi különbséggel, hogy csak a publikus jelenik meg a 

hálózaton, és csak ahhoz tud bárki csatlakozni. A zártkörű csoportokba csak meghívással 

kerülhet be valaki. Ilyen csoportokat bárki létrehozhat a rendszerben, így tartva fenn saját 

kapcsolatrendszerét. A ’Beállítások’ opció tartalmazza a tényleges funkciók testreszabására 

vonatkozó pontokat. Itt tudunk többek között nyomonkövetést és aláírást beállítani, 

olvasóablakot és naptárat testreszabni és itt találjuk a területi beállításokat is. A továbbiakban 

még a telefonnal, mobil eléréssel és a levélszeméttel kapcsolatos opciók között böngészhetünk.  

A Naptár 

A Naptárhoz többek között találkozókat, eseményeket tudunk adni. Egy találkozót felvehetünk 

az Új gombra kattintva, de duplán is kattinthatunk a naptár megfelelő pontjára. Ekkor egy új 

ablak nyílik meg, ahol megadhatjuk a találkozó adatait, kérünk-e róla értesítést, valamint 

ismétlődő esemény-e, és itt adhatjuk meg a foglaltsági beállításokat is. A felület képes 

megjeleníteni több naptárat egyszerre. 

A Névjegyalbum és a globális címjegyzék 

A Névjegyalbumban tárolhatjuk partnereinket, barátainkat, akiket később hozzáadhatunk 

egyszerűen a címzettekhez. Érdemes tudni, hogy az Outlook Live szolgáltatásban egyszerre van 

jelen a Névjegyalbum és a globális címjegyzék (Global Catalog), így több helyről válogathatunk 

címzettet. A globális címjegyzékben azokat az e-mail címeket találjuk meg, akik regisztrálva 

lettek az adott domain alá. Így nem kell kitalálni, mi is lehetett a címe mondjuk egy tanárnak, 

hanem egységesen mindenkié megtalálható lesz a rendszerben.  

A Windows Live világa 
A Live ID használatának a legnagyobb előnye, hogy az összes Live szolgáltatás igénybe vehető vele. 

Nincs szükség többszöri regisztrációra és bejelentkezésre, valamint a sok jelszó megjegyzésére sem. 

A Live@edu kapcsán könnyedén elérhetjük az összes Live alkalmazást. Ebben a fejezetben kitérünk 

az egyes főbb szolgáltatások használatára, lehetőségeire.  

Live Skydrive 

A SkyDrive szolgáltatással 

nyilvános vagy megosztott 

mappákat hozhatunk létre egy 

online, 25 GB-os tárhelyen. Ezeket 

a mappákat mások a hozzárendelt 

engedélyeknek megfelelően 

tekinthetik meg és szerkeszthetik. 

 

Live Skydrive honlapja – http://skydrive.live.com 

http://skydrive.live.com/
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A honlapon, belépve a Live azonosítónkkal, máris birtokba vehetjük a tárhelyet. Négy 

mappát találhatunk az oldalunkon, és mindegyik mappának a sarkában láthatjuk, hogy 

milyen engedély tartozik hozzájuk. 

 

Privát mappa – kizárólag a tulajdonos látja és éri el. 

 

Megosztott mappa – a megadott felhasználók láthatják, esetlegesen 

szerkeszthetik is. 

 

Nyilvános mappa – mindenki számára látható, publikus mappa. 

 

További mappákat egyszerűen hozhatunk létre. Navigáljunk a megfelelő, mappába, 

ahová az új mappát szeretnénk létrehozni, és kattintsunk az ’Új’ gombra, majd a 

’Mappa’ opcióra. Mindössze egy nevet és a megosztás szintjét kell beállítanunk. 

A fájlok felvitele sokat fejlődött az 

elmúlt időszakban. A főoldalon 

kattintsunk a ’Fájlok felvitele’ 

gombra, majd válasszuk ki, hova 

szeretnénk feltölteni a fájlokat.  

Ha épp valamelyik mappában 

tartózkodunk, akkor a fájlokat oda 

fogja feltölteni a feltöltés opcióra 

kattintva. „Drag&drop” 

módszerrel húzzuk a felületre a 

kívánt fájlokat. 

Attól függően, hogy épp mely 

mappának, esetleg fájlnak a tulajdonságlapján vagyunk, az ’Egyebek’ opcióra kattintva 

akár fájlokra lebontva is megadhatunk megosztási engedélyeket. 

A Live 2010-ben kiadott egyik legnagyobb újdonsága az Office Web Apps. Az Office 

2010 megjelenésével a SkyDriveval összekapcsolva, a Live lehetővé teszi a 

felhasználóknak, hogy Office dokumentumaikat – Word, Excel, PowerPoint, OneNote – 

az online tárolás és megosztás mellett, szerkeszthessék is azokat. Így ha nincs kéznél a 

programcsomag, egyszerűen a szerkesztésre kattintunk, és a böngészőben máris 

módosíthatjuk a dokumentumot. Természetesen lehetőségünk van új 

dokumentumokat is létrehozni. A szolgáltatás lehetővé teszi, hogy egy fájlt egyszerre 

többen is szerkeszteni tudjanak és azonnal lássák a módosításokat a dokumentumon. 

Ezáltal az Office Web Apps hasznos eszköze lehet a közös munkának. 

Office Web Apps – http://office.microsoft.com/hu-hu/web-apps/ 

http://office.microsoft.com/hu-hu/web-apps/
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Live Writer 

A Live Writer segítségével nincs szükség felmenni a blog oldalunkra, hogy egy újabb 

bejegyzést vegyünk fel. Könnyedén, „Word-módszerrel” tudjuk megformázni az 

irományainkat, képeket, sőt akár videót is beszúrhatunk, és egyszerre több 

blogoldalnak az információit tárolhatjuk az alkalmazáson belül. Amint módosítunk 

egy már feltöltött bejegyzést, az interneten lévő is rögtön módosul a manuális 

szinkronizációval. 

Live Messenger 

A Live Messenger mint azonnali üzenetváltó kliens az egyik legnépszerűbb Live 

alkalmazás a világon. A szolgáltatás nem csak egyszerű üzeneteket továbbít a 

partnernek, hanem közben látványos és sokatmondó hangulatjelekkel, hangokkal 

színesíti a beszélgetést. A program lehetővé teszi a webkamera és a mikrofon 

használatát, sőt megfelelő kamerával az élő képre még effekteket is beállíthatunk. 

Live Messenger letöltése – http://www.messenger.live.com  

http://www.messenger.live.com/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/d/d1/Windows_Live_Writer_logo.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/2/21/Wlm_logo-ic.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/d/d1/Windows_Live_Writer_logo.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/2/21/Wlm_logo-ic.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/d/d1/Windows_Live_Writer_logo.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/2/21/Wlm_logo-ic.png
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Az alkalmazást letöltve és feltelepítve lehetőségünk van 

partnereket felvenni a hálózatunkba, így bővítve kapcsolat-

rendszerünket. A jobb oldali zöld emberre kattintva vehetünk 

fel új partnert. Elegendő az ismerős Live azonosítójának megadása, és amennyiben ő is 

elfogadja a felkérést, a kapcsolat már létre is jött. A listán kétszer kattintva a kívánt 

személyre, azonnal írhatunk neki, függetlenül attól, hogy a Messenger szolgáltatásba 

be van-e jelentkezve vagy sem. Amennyiben nincs, természetesen csak akkor fogja 

majd megkapni az üzeneteket, ha kapcsolódik a hálózathoz. A szolgáltatás egyébként 

támogatja a kézírás funkciót is (Tablet PC). 

A nevünkre kattintva megváltoztathatjuk a kapcsolódási állapotunkat, így jelezve, hogy 

épp gépnél vagyunk-e, vagy esetleg szabadok vagyunk egy jó beszélgetésre. Szintén itt 

találjuk a kapcsolódás elrejtését is, mellyel bejelentkezve maradunk a szolgáltatásban, 

üzeneteket fogadhatunk és küldhetünk, azonban más partnerlistáján úgy fogunk 

látszódni, mintha nem jelentkeztünk volna be. 

Lehetőségünk van több felhasználót is bekapcsolni a beszélgetésbe, ha a műveletek 

menüpontot lenyitjuk. További érdekesség, hogy akár játszhatunk is a partnerünkkel a 

Messenger ablakán belül. 

A Live Messenger más verzióit a mobil eszközök körében is kereshetjük, sőt létezik 

belőle internetes változat is, csökkentett funkciókészlettel.  

Live fiókok összekapcsolása 

Előfordulhat, hogy már van egy privát 

Live ID-ja a felhasználóknak és nem 

szeretnének az új, intézményi és a 

magán azonosító között állandóan ki-

be jelentkezni. Lehetőség van több 

Live azonosító összekapcsolására, így 

egyszerűen tudunk a fiókok között 

váltogatni. Jelenkezzünk be az egyik 

fiókkal a Live rendszerbe a http://login.live.com oldalon, majd a jobb felső sarokban a 

nevünkre kattintva gördítsük le a menüt, és válasszuk a ’Beállítások’, majd a ’Csatolt 

azonosítók’ pontot . A megjelenő ’Csatolt azonosító felvétele’ hivatkozásra kattintva, 

meg kell adnunk a másik fiók adatait. A ’Csatolás’ gombra való kattintás után, ha újra 

lenyitjuk a jobb felső menüt, láthatjuk, hogy könnyen át tudunk jelentkezni a másik 

fiókba is.  

  

http://login.live.com/
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További kiegészítések (addons) 

Az Outlook Connector 

Sokszor találkozhatunk azzal az esettel, mikor a levelező szervert a felhasználóval nem egy 

böngésző, hanem egy levelező kliens, például egy Outlook köti össze. Ahhoz, hogy az Outlook 

Live-ot összekössük az Outlookkal, ezt az apró kiegészítőt, az Outlook Connector-t használva 

tölthetjük le könnyedén a leveleket a kliens levelezőkbe. Mindössze le kell töltenünk, és 

pillanatok alatt feltelepül. Az Outlookot elindítva, feldob nekünk egy ablakot, ahol egy e-mail 

címet és egy hozzá tartozó jelszót kell megadnunk, majd pedig egy nevet, mely megjelenik 

mindenhol. Ezek után, ha csatlakozott a kiszolgálóhoz, folyamatosan letölti a leveleket az 

Outlookba, így nem szükséges a webes felület látogatása. A program Outlook 2003/2007-tel és 

Windows Live Mail kliensekkel kompatibilis. Az Outlook 2010 beépítetten tartalmazza a 

szolgáltatást. 

 Outlook Connector – http://office.microsoft.com/hu-hu/outlook/HA102225181038.aspx  

Az Outlook fiókok elérése más kapcsolatokkal 

Lehetőségünk van elérni a Live fiókunkat POP3 és IMAP kapcsolatokkal is. A nevet és az e-mail 

címet töltsük ki egyértelműen. Mindkét kapcsolat esetén a bejövő levelek kiszolgálója az 

’outlook.com’. Az SMTP-kiszolgáló nevét a webes felületen való bejelentkezés után, a Súgó 

kérdőjel melletti legördülő lista nyilára, majd a ’Névjegy’ menüpontra való kattintással érhetjük 

el. A keresett SMTP-kiszolgálónév a ’Névjegy’ oldal ’Külső SMTP-beállítás’ területén található 

’Kiszolgálónév’ alatt – például: ’pod51005.outlook.com’.  

A ’További beállításoknál’, állítsuk be a kliensünknek a megfelelő port számokat is a ’Speciális’ fül 

alatt. POP3 esetén használjuk a 995-ös portot, IMAP esetében pedig a 993-as portot, valamint 

adjunk meg mindkettőnél SSL protokollt. SMTP esetén a portszám 587, a titkosítást pedig 

állítsuk Auto-ra vagy pedig TLS-re. 

Utolsó beállításként kapcsoljuk be a ’Kimenő levelek kiszolgálója’ fülön, hogy a szerver 

hitelesítést igényel és ellenőrizzük, hogy ugyanazzal a felhasználói névvel és jelszóval hitelesít-e 

minket a kiszolgáló, mint a bejövő levelek esetében. 

Összegzés 
Az elmúlt oldalakban áttekintettük a Microsoft új technológiájának, a Live@edu szolgáltatásának 

lényegét, mire tudjuk használni, milyen előfeltételei és telepítési lehetőségei vannak. 

Megismerkedtünk egy kicsit az Outlook Live és a Powershell nyújtotta előnyökkel, funkciókkal. 

Az egyes opciókba jóval mélyebben is beleáshatjuk magunkat, azonban ennek a 

dokumentációnak az a célja, hogy irányt adjon azoknak az iskoláknak, akik tervezik levelező-

rendszerük frissítését, újítását, lecserélését.  

http://office.microsoft.com/hu-hu/outlook/HA102225181038.aspx
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Hivatkozások 
Live@edu regisztráció – http://www.microsoft.hu/liveatedu  

Adminisztrációs felület elérése  – http://domains.live.com vagy http://eduadmin.live.com  

Powershell Assistant letöltése – http://psa.codeplex.com  

Levelek elérése  – http://outlook.hu/iskola.hu  

Hasznos apróságok, kiegészítések  – http://my.liveatedu.com 

Technikai segítség – kapcsolat@webvelem.hu   
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