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A Microsoft Live@edu szolgáltatás számos olyan újdonságot kínál, mely nem csak a korábban már 
megismert Live technológiák összekapcsolását teszi lehetővé, hanem egy ingyenes és online 
működő levélkiszolgálót is biztosít az intézményeknek. Ez a dokumentum a Live@edu 
menedzselési opcióit ismerteti részletesebben. 
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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 közel 50 szolgáltatás létezett a Live csoporton belül. A köz- és felsőoktatási intézmények számára 

létrejött a Live@edu, mely összefogja a közös munka, a kommunikáció és a levelezés eszközeit. 

Az Önök iskolája ezen dokumentációt azért kapta meg, mert érdeklődtek ez utóbbi technológia 

iránt és domain címük regisztrálva lett (vagy folyamatban van) a rendszerbe. A dokumentáció 

bemutatja, hogy a levelezést miképpen lehet felállítani, frissen tartani és karbantartani. 

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. 

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 egységes és hivatalos e-mail címet biztosíthatnak a diákoknak és a 

tanároknak teljesen ingyen. 

Hol is tartunk? 
Feltételezzük, hogy az iskola regisztrálva lett a rendszerbe és domain címük alatt létrejött a 

rendszer. A továbbiakban a postafiókok – és ezzel együtt a felhasználók - létrehozását, a 

felhasználói felület testreszabását és néhány szolgáltatás részleteit ismertetjük. 

A levelezés menedzselése 

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.  

A Service Management Portal (SMP) 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://domains.live.com/
http://eduadmin.live.com/
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Felhasználók kezelése 
A rendszer egyik nagy előnye, hogy mindössze egyetlen felhasználói fiókot kell létrehozni, és 

azzal az azonosítóval használhatjuk az összes Live szolgáltatást. Miután beléptünk az SMP 

felületére, 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 

– menedzselhetjük a postafiókokat. (Ahol az ’iskola.hu’ az intézmény domain címe.) 

A felületen lehetőségünk van egyesével is rögzíteni a felhasználókat, de több tíz, száz, akár ezer 

postafiókot is egyszerűen létrehozhatunk. Új felhasználó létrehozásához, kattintsunk az ’Új…’ 

gombra, majd a megjelenő ablakban adjuk meg a megfelelő adatokat. Amennyiben több 

felhasználót szeretnénk egyszerre feltölteni, válasszuk a ’Felhasználók importálása…’ opciót. Az 

új ablakban megadhatjuk annak a CSV kiterjesztésű fájlnak a helyét, mely tartalmazza a 

felhasználók listáját. A formátum a következő. 

 
A CSV fájlok egyszerűen létrehozhatók a Microsoft Excel alkalmazással, de akár egy 

Jegyzettömbbel is. Az importálás után az adminisztrátor értesítést kap a feltöltés sikerességéről 

és az esetleges hibákról a postafiókjába. Ne feledjük, hogy a CSV fájlok nem támogatják az 

ékezetes betűket! 

Amennyiben más adatokat is rögzíteni szeretne az egyes azonosítókhoz a listák segítségével, 

vagy szeretne dinamikus csoportokat, terjesztési listákat létrehozni, olvassa el a következő részt 

a Powershell alkalmazásáról, vagy kérjen technikai segítséget. 

A Windows Powershell 

A Windows Powershell egy parancssoros parancsfájlkezelő nyelv, amely a rendszer felügyeletére 

használható. 

A helyi számítógépen található Windows PowerShell használatával kapcsolódhatunk az Outlook 

Live-szervezethez, és szkriptek segítségével végezhetünk el olyan felügyeleti feladatokat, 

amelyek nem érhetők el vagy nehézkesen végezhetők el a webes felületen. Létrehozhatunk akár 

dinamikus terjesztési csoportokat, vagy frissíthetünk egyszerre több felhasználói fiókot is. 

http://outlook.com/ecp/?realm=iskola.hu
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Előfeltételek  

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

operációs rendszerünk van, nincs szükség semmilyen frissítésre. Ha esetleg nem, úgy 

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

frissítésére/telepítésére, 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 valamelyik alkalmazás frissítésére, kérjük a rendszergazda 

segítségét!  

1. Ha az előfeltételeknek eleget tettünk, indítsuk el a Powershell konzolt a Start menüből 

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 fenti lépéseket, egy operációs rendszeren, csak egyszer kell elvégeznünk. 

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 
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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 pl. a C:\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.   

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: 

 

http://psa.codeplex.com/
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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. 

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.) 
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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 töltjük 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 

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. 
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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 C:\PS\) runa1.ps1 és runa2.ps1 fájlokat a konzolban 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.  

A felhasználói felület testreszabása 
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 még 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 
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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.  

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. 

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, kiegészítve a tárgy szerinti csoportosítási 

lehetőséggel. 

 

http://outlook.com/iskola.hu
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 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, 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 – Messenger, Skydrive, 

Spaces, Groups, és még sok mást.  

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 

esetleg szerkeszthetik is. 

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

A honlapon, belépve a Live azonosítónkkal, máris birtokba vehetjük a tárhelyet. Az 

oldalon fogjuk megtalálni mappáinkat, 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. 

http://skydrive.live.com/
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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 rendszer. „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 

bejelentkezés után, hogy a felhasználók az Office dokumentumaikat – Word, Excel, 

PowerPoint, OneNote – az online tárolás és megosztás mellett, szerkeszteni is tudják – 

természetesen a kiosztott engedélyektől függően. 

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 tudjanak szerkeszteni, és azonnal 

láthassák a módosításokat is. Ezáltal az Office Web 

Apps hatékony 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 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. Jelentkezzünk 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.  

Hivatkozások 
Live@edu regisztráció és weblap – http://www.microsoft.hu/liveatedu  

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

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

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

Technikai segítség – kapcsolat@webvelem.hu  

 

 

http://login.live.com/
http://www.microsoft.hu/liveatedu
http://domains.live.com/
http://eduadmin.live.com/
http://outlook.hu/
http://my.liveatedu.com/
mailto:kapcsolat@webvelem.hu

