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Általános információk 

Mi az az Office365?  

Nagyszerű megoldás azon oktatási intézményeknek, amelyek készen állnak a felhő alapú 

technológia előnyeinek kihasználására. Az Office 365 ingyenes formában nyújt e-mail, 

csevegő, csoportos video- és hangalapú beszélgetési, valamint online dokumentum 

megtekintési és szerkesztési szolgáltatásokat. 

Az Office-alkalmazások és az Office 365 együttműködése 

Az Office 365 szolgáltatással biztonságosan végezheti munkáját, és valós időben 

kommunikálhat, szinte bárhonnan. Az Office-alkalmazások és az Office 365 egyesítése révén 

elérhetővé válik az Office 365 szolgáltatásban rejlő összes olyan lehetőség, amely a legjobb 

hatékonyságnövelő, együttműködési és kommunikációs megoldássá teszi, ráadásul az 

informatikai felügyelete is egyszerű. 

Az Office 365 szolgáltatást használhatja az Office számos verziójával együtt, de akár a 

számítógépre telepített Office-alkalmazások nélkül is. A kiválasztott Office 365 csomagok az 

Office legújabb verziójának előfizetéseit is tartalmazzák. 

Hatékonyabb csoportmunka 

A diákok és oktatók valós időben dolgozhatnak a feladatokon és a csoportos projekteken. 

Egyszerűen megoszthatják egymással az információkat, vagy megtekinthetik és szerkeszthetik 

a dokumentumokat akár böngészőben, akár az Office alkalmazásaival. 

Könnyen használható felügyeleti eszközök 

A Microsoft automatikusan elvégzi a javítások és a frissítések telepítését. Az Office 365 

támogatja a helyi, az online és a hibrid központi telepítési lehetőségeket. Ha bármiben 

segítségre lenne szüksége, a hét minden napján, egész nap rendelkezésére áll a telefonos 

informatikai támogatás. 

Biztonságos, kiváló adatvédelemmel, és a hét minden napján, folyamatosan elérhető 

Az Office 365 sokrétű adatvédelmi funkciókkal rendelkezik, ám eközben nem vizsgálja át az e-

maileket és a dokumentumokat hirdetési célból. Az adatok folyamatos biztonsági mentései, a 

robusztus vész-helyreállítási szolgáltatások és a világszerte megtalálható, redundáns 

adatközpontok biztosítják, hogy Ön nyugodt lehessen az adatok és szolgáltatások folyamatos 

rendelkezésre állása felől: ezt ugyanaz a 99,9%-os rendelkezésre állási garancia szavatolja, 

amely az Office 365 nagyvállalati szintű szolgáltatásában is megtalálható. 

  



4 

Office 365 csomagok 

Minden oktatási célokra szánt csomag (A csomag) tartalmazza az alábbiakat: 

E-mailek és naptárak Felhőalapú e-mail és naptárszolgáltatás a Microsoft Exchange Online 
segítségével, az Ön saját tartománynevével. 25 GB-os tárterület 
felhasználónként. 

Webkonferenciák Funkciógazdag online értekezletek hanggal és videóval, 
asztalmegosztással és virtuális rajztáblával. Kiváló eszköz többek között 
távoktatáshoz. 

Az Office webes 
alkalmazásai 

Word-, Excel-, PowerPoint- és OneNote-dokumentumok létrehozása és 
szerkesztése a kedvenc webböngészőjében. 

Nyilvános webhely Egyszerű, nyilvános webhely tervezése és karbantartása további 
szolgáltatási díjak nélkül. Az elkészült weboldalhoz használhatja saját 
domainnevét is. 

Csoportwebhelyek Fájlok és dokumentumok megosztása az osztálytársakkal. Webhelyek 
létrehozása csoportok, tanulócsoportok és klubok számára. Akár 300 al-
webhely is létrehozható. 

Active Directory-
integráció 

Felhasználói hitelesítő adatok és engedélyek kezelése. 

Megbízhatóság 99,9%-os rendelkezésre állási garancia. 

Biztonság Az adatai csak Önre tartoznak. Mi gondoskodunk ezek védelméről. 

Védelem Felsőkategóriás vírus- és levélszemétszűrés. A levélszemét szűrési 
paraméterei könnyen beállíthatóak. 

Felügyelet Könnyen használható és felügyelhető. Felhasználók felvétele és 
eltávolítása percek alatt. Személyre szabott parancsfájlok és automatizált 
folyamatok létrehozása a PowerShell eszközzel. 

Frissítések Rendszeresen frissítjük a szolgáltatást új funkciókkal és lehetőségekkel. 

Támogatás A hét minden napján, folyamatosan elérhető telefonos támogatás 
speciális informatikai problémákhoz. Microsoft közösségi támogatás 
online válaszokkal és útmutatókkal. 

Néhány oktatási célokra szánt csomag (A csomag) tartalmazza az alábbiakat is: 

Office Professional 
Plus asztali verzió 

Az Office Professional Plus 2010 asztali verziójának előfizetése. 

Fejlett hangposta-
szolgáltatások 

Hangposta-szolgáltatás automatikus részvételi funkcióval. 

Fejlett e-mailes 
szolgáltatások 

Korlátlan e-mail tárhely, archiválás, valamint az adatok jogi előírások 
szerinti megőrzése a megfelelőségi igények támogatásához. 

Nagyvállalati 
hangposta-
szolgáltatás 

Telefonalközpont helyettesítése vagy bővítése helyi Lync Server 
kiszolgálóval. 
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Saját domain használata 

Az Office 365 rendszere lehetővé teszi minden iskolának a saját domain cím használatát a 

levelezés lebonyolítására. Így nem kell új domain-t regisztrálni, majd megjegyeztetni a 

diákokkal és a dolgozókkal. Ez alól mindössze egyetlen kivétel akad: a közháló/Sulinetes 

domaineket a levelező szolgáltatás sajnos nem támogatja, így beregisztrálni sincs értelme, 

hiszen nem fog működni. Szerencsére manapság nem drága és nem is hosszadalmas folyamat 

egy saját domain létrehozása, így ha valamelyik iskola használni szeretné a szolgáltatást, de 

csak Sulinetes domain címe van, könnyedén létrehozhat egy saját domain-t. 

A Microsoft lehetőséget biztosít az iskoláknak, hogy a domain létrehozásának költségeit 

átvállalja, azonban ezen opció feltételekhez kötött. A feltételekről érdeklődjön a 

kapcsolat@webvelem.hu címen. 

Az MX-rekord jelentősége 

Ahhoz, hogy a levelek eljuthassanak a felhasználók postafiókjába, kapcsolatra van szükség 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, ahová továbbítania kell az üzenetet. Az MX-rekordok beállítását a 

domain szolgáltatója végzi, és minden domain mellé egyetlenegy tartozik. Ez alapesetben 

kizárja azt, hogy az Office 365 szolgáltatás mellé még egy levélkiszolgálót – például egy 

Exchange Servert – állítsunk munkába ugyanazon domain alá. Természetesen a domain 

hosszúságának növelésével – aldomain-ek létrehozásával – ez a probléma is kiküszöbölhető 

(pl.: diak.webvelem.hu). 

Az MX-rekord beállítása az Office 365 regisztrációjának egyik legfontosabb része, hisz a 

kiszolgálónak időbe telik ennek 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. Az oldalra visszatérve azonnal 

megtudhatjuk, ha a konfigurálás befejeződött, és haladhatunk tovább a testreszabásban. 
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A regisztráció folyamata  

A regisztráció megkezdéséhez látogassunk el 

az Office 365 oldalára. A „csomagok és 

díjszabás” menüpontból válasszuk ki az 

„oktatás” menüpontot. 

Kattintsunk a „csomagok összehasonlítása” 

gombra. 

Ezután válasszuk a „REGISZTRÁLJON EGY 30 

NAPOS PRÓBÁRA” pontot. Az alábbi ábrán 

látható adatok megadása után folytatható a 

regisztráció. 

Az Office 365 honlapja – 

http://www.office365.hu/ 

Oktatási regisztráció - http://www.microsoft.com/hu-hu/office365/education/compare-

plans.aspx  

FONTOS: a regisztráció során az A3 as csomagra regisztrálunk. Ezt 30 napig ingyenesen 

használhatjuk. A 30 nap lejárta után a csomag inaktiválódik. Amennyiben ezt a csomagot 

kívánjuk a továbbiakban használni, az felhasználónként havonta 4,25 € tanárok, illetve 2,37 € 

diákok esetében. A regisztrációt követően érdemes „előfizetni” az A2-es csomagokra – ezek 

ingyenesek az oktatási intézmények számára. 

Pár gondolat az „Új tartománynév” megadásáról: 

Az Office 365-fiókhoz tartozik egy tartománynév. 

Ezt azonnal használhatja az e-mail és egyéb 

szolgáltatások eléréséhez. Ha megadja az 

’iskola_neve’ adatot, az elkészülő e-mail címe így 

fest majd: nev@iskola_neve.onmicrosoft.com. 

És ne aggódjon: ha már van saját tartományneve, 

például webvelem.hu: ezt később hozzáadhatja, 

így címe a következőképpen fog kinézni: 

nev@webvelem.hu. 

  

http://www.office365.hu/
http://www.microsoft.com/hu-hu/office365/education/compare-plans.aspx
http://www.microsoft.com/hu-hu/office365/education/compare-plans.aspx
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A regisztráció folytatása – alapvető beállítások 

Az alapadatok megadása után folytatódik a regisztráció. Ahoz, hogy saját domaint használjon az 

Office 365-ben, szükséges a domain tulajdonjogának igazolása, mely az alábbi módon történik: 

 

Megjegyzés: ez a lépés kihagyható a „Később ellenőrzöm” gombbal. 

Létező domain megadása: 

 

Megjegyzés: ide a www előtag nélkül írja be a domaint, pl.: webvelem.hu 

Elérkeztünk egy olyan fontos lépéshez, amelynek elvégzéséhez szüksége lesz a domain 

üzemeltetőjére. A „Tartomány ellenőrzése” oldalon válassza ki a legördülő menüből az 

„Általános útmutató”–t. Ezt olvassa el figyelmesen! Kétféleképp igazolhatja a domain 

tulajdonjogát, TXT rekord, vagy ha ez nem megoldható, MX rekord hozzáadásával. 

Mindkettő beállításával kapcsolatban megtalálja a szükséges lépéseket az oldalon az alábbi 

formában:  
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Kérjük, a pirossal jelölt részt juttassa el a szolgáltatójához. A beállítás 24 órát is igénybe 

vehet, viszont a regisztrációt ettől függetlenül folytathatja a „Később ellenőrzöm” gomb 

megnyomásával. 

Sikeres ellenőrzést követően az Office 365 máris használatba vehető. 

Az Office 365 kezelőfelülete 

Ha bejelentkezik a fiókhoz tartozó rendszergazdai adatokkal a http://www.office365.hu 

oldalon, az alábbi kezelőfelülettel találkozhat: 

 

http://www.office365.hu/
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A jobb oldalon találhatjuk a legfontosabb menüpontokat, ezekkel további beállításokat és 

módosításokat végezhetünk el. 

A magyarországi oktatási intézmények számára az A2 csomag ingyenesen elérhető. A regisztráció 

során 30 napig az A3 csomagot is lehetősége van kipróbálni. Jelen dokumentum az A2 csomag 

beállításaival foglalkozik. 

Az A2 ingyenes csomag „előfizetése” intézmények részére 

A regisztráció során az A3 – fizetős – csomagot nyílik lehetősége kipróbálni. Oktatási intézmények 

számára azonban lehetőség nyílik ingyenes csomagok használatára, melyek teljes mértékben 

kielégítik az intézményben felmerülő igényeket, legyen szó akár levelezésről, csoportos munkáról, 

vagy kommunikációról. 

Az A2 es – ingyenes - csomagok „előfizetése”: 

Az adminisztrációs felületen kattintson a „Vásárlás” menüpontra!  Az itt felsorolt csomagok közül 

válassza ki a szükséges szolgáltatást! Vegye figyelembe, hogy többféle szolgáltatás is választható, 

valamint azt is, hogy a tantestületek részére, valamint a diákok részére külön előfizetéseket kell 

választani. 
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Levelezés – Exchange Online 

Mielőtt elkezdi a felhasználók létrehozását, bizonyosodjon meg róla, hogy az alábbi beállításokat már 

elvégezte! Amennyiben nem, itt az ideje pótolni, különben elképzelhető, hogy a levelezés nem 

működik majd megfelelően! Amennyiben ezeket már korábban megtette, a következő részt 

kihagyhatja. 

MX rekordok beállítása levelezéshez 

Az Office 365 vezérlőpulton a bal oldali menüsávban válassza a „Tartományok” pontot, válassza ki a 

kezelendő domain előtt a jelölőt (pl.: webvelem.hu). Ezt követően kattintson a „DNS-beállítások 

megtekintése” pontra. Az itt található Exchange Online-ra vonatkozó beállításokat küldje el a domain 

üzemeltetőjének. 
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Exchange Online fiók létrehozása – felhasználók felvétele, importálása 

Felhasználó „kézi” felvétele 

Nyissa meg az Exchange Online kezelőfelületét! Ehhez lépjen be az Office 365 kezelőfelületére, majd 

kattintson az „Exchange Outlook-beállítások és védelem” résznél a „Kezelés” menüpontra. 

 

A nyitóképernyőn a legfontosabb információkat egy helyen láthatja. 

Az „Új…” menüpont választásával, egyesével vihet fel új felhasználókat az alábbi űrlap kitöltésével: 
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Felhasználók tömeges felvétele 

Több új felhasználó egyidejű felvételéhez használja a „Felhasználók importálása” menüpontot. A 

felhasználókat úgynevezett CSV fájlból tudja importálni. 

A CSV fájl létrehozásához bármely szövegszerkesztő, vagy akár Microsoft Office Excel program is 

használható. Formázza a fájlt az alábbiaknak megfelelően, majd mentse a fájlt a .csv vagy .txt 

formátumok valamelyikében! 

CSV fájlformátum 

Az alábbi példa a kötelező attribútumokat tartalmazó, felügyelt felhasználók létrehozására szolgáló 

CSV-importfájl helyes formátumát mutatja. A példában három új felhasználó importálása történik. 

 
Name,EmailAddress,FirstName,LastName,Password 
adamsta0109,terrya@contoso.edu,Terry,Adams,1091990 
beebeab0211,annb@contoso.edu,Ann,Beebe,2111991 
cannocc0328,chrisc@contoso.edu,Chris,Cannon,3281986 

A CSV-fájl oszlopai 

Az egy-egy sorban található azonos attribútumok oszlopot alkotnak. A példában az oszlopok neve 

megegyezik a fejlécsorokban szereplő attribútumnevekkel. A példában öt oszlop szerepel: Name, 

EmailAddress, FirstName, LastName, valamint Password. Példánkban az EmailAddress oszlopban az 

új felhasználók e-mail címe szerepel: terrya@contoso.edu, annb@contoso.edu, valamint 

chrisc@contoso.edu. 

Itt látható ugyanez a CSV-fájl az Excel alkalmazásban megjelenítve. 
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A fájl kódolása 

Ha a CSV-fájl nem csak ASCII típusú karaktereket tartalmaz, illetve speciális karakterek is találhatók 

benne, akkor UTF-8 vagy egyéb Unicode kódolással mentse a CSV-fájlt. Ehhez nyissa meg a 

Jegyzettömb alkalmazással a fájlt! Kattintson a „Fájl” menüpont „Mentés másként…” pontjára! Itt a 

legördülő menüpontban válassza ki az UTF-8 kódolást az alábbiak szerint: 

 

Felhasználók importálása a webes felületen 

Több új felhasználó egyidejű felvételéhez használja a „Felhasználók importálása” menüpontot: 

 

Töltse fel az előre elkészített CSV fájlt: 
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Amennyiben a fájl nem tartalmaz hibákat, a fenti üzenet jelenik meg. Ha viszont az eljárás hibát 

észlelt, ellenőrizze a fájl tartalmát! 

Tipikus hibák: 

- ékezetes e-mail cím 

- e-mail címnél lemarad a @ utáni cím 

- hiányzik valamelyik oszlop 

Importálás megkezdése után várjon türelmesen, míg elkészül valamennyi postafiók. Amennyiben 

több száz (vagy akár több ezer) postafiókot hoz létre, számoljon azzal, hogy 100 postafiók létrehozása 

átlagosan 15 percet is igénybe vehet! 

Az importálás folyamatát az ablak jobb oldalán tudja követni: 

 

Itt jelenik meg a sikeres és sikertelen importálások összegzése. Amennyiben az importálás során hiba 

lép fel valamelyik postafióknál, arról levélben részletes jelentést kap. Egy tipikus ilyen levél: 
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SharePoint online 

Az Office 365 lehetőséget biztosít csoportwebhelyek, nyilvánosan elérhető weboldalak, 

csoportmunka-webhelyek és keresési szolgáltatások igénybevételére. 

A SharePoint Online felügyeleti központ eléréséhez a rendszergazdai kezelőfelületen kattintson a 

„Sharepoint” / „kezelés” pontra. Itt válassza a „Webhelycsoportok kezelése” pontot. 

 

Alapértelmezés szerint itt már egy elkészült csoportwebhelyet talál, amely a 

https://domain_nev.sharepoint.com érhető el. Itt további oldalakat, ezen belül új webhelyeket 

készíthet, többek között blogokat, partnerek webes adatbázisát, dokumentumtárat. 

Nyilvánosan elérhető webhelyek 

Olyan webhelyek, amelyeket bárki látogathat, itt tárolhatja például az iskola saját weboldalát is. 

Csoportwebhelyek: 

Olyan webhelyek, amelyhez csak egy adott csoport rendelkezik hozzáférési jogosultsággal. 

 


