הטבה לסטודנטים  :רישוי שימוש באופיס 365
סטודנט/ית יקר/ה
האקדמית גורדון בשיתוף עם חברת מיקרוסופט מספקים לסטודנטים פעילים הלומדים באקדמית גורדון ,אפשרות שימוש באופיס
 ,365ללא עלות




השימוש במערכת תקף כל עוד הנך סטודנט מן המניין ,וההסכם מול חברת מיקרוסופט בתוקף.
שימו לב – מומלץ להסיר מהמחשב האישי תוכנת אופיס אחרת לפני תחילת התקנה אופיס  365מקורי.
לשם ההתקנה המחשב האישי נדרש להיות עם רישיון חוקי על המחשב

תהליך ההתקנה מחייב הזדהות עם חשבון דוא"ל של המכללה אשר קבלת ממחלקת המחשוב.
שימו לב











האקדמית גורדון אינה אחראית ואינה תומכת בהתקנות על המחשב האישי
ההתקנה באחריות הסטודנט בלבד
הנחיות והסברים להתקנה ולשימוש קיימים באינטרנט וב YOUTUBE
רישיון השימוש הוא למשך הלימודים בלבד.
באחריות הסטודנט לגבות ולשמור את המידע הנצבר ,במהלך הלימודים ולקראת סופם .בסוף הלימודים ,חשבון
המשתמש יימחק.
ההטבה מיודעת לשימוש אישי של הסטודנט וחל איסור להעביר את הזכות לאדם אחר.
אין להשתמש במערכת לשימוש לא חוקי או שימוש המנוגד לתקנון המכללה.
אין להפיץ דוא"ל שרשרת
אין לפרסם שירותים או מוצרים באמצעות חשבון זה
המשך ההתקנה והשימוש מהווה אישור והסכמתך לכתוב לעיל.

התקנה :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

יש להיכנס לאתר אופיס  365בכתובת http://portal.office.com
יש להקליד את כתובת הדוא"ל המלאה אשר קבלת מהמכללה XXX@gordon.academy
יש לרשום את הסיסמא שקבלת ממחלקת המחשוב
במקרה ושכחת סיסמא יש ללחוץ "שכחתי סיסמא" ולפעול לפי ההנחיות לקבלת סיסמא חדשה במסרון SMS
בחלון ההגדרות הראשוני המערכת תבקש לבחור שפת משתמש (אנגלית/עברית/ערבית וכו)
חלון הראשי בחלק העליון יש קישור "התקן אופיס "INSTALL OFFICE
לחיצה על הקישור תחל בהורדת אופיס והתקנתו לאחר מכן .תהליך זה תלוי במהירות החיבור לאינטרנט ויכולה לקחת
מעל לחצי שעה.

במערכת אופיס  365ניתן להשתמש הן כאתר אינטרנט והן להתקין תוכנות אופיס במחשב האישי .ניתן להשתמש כמו כן
אפליקציות לטלפון חכם.
במסגרת ההטבה המשתמש מקבל תיבת דוא"ל מוגדלת של  50גיגה 1000 ,גיגה איחסון בענן  ,ONEDRIVEשימוש בתוכנת
צ'אט/וידאו  ,TEAMSמנגנון  FORMועוד.
לסיוע ושאלות ניתן לשלוח שאלה מפורטת אל support@gordon.ac.il

תנאי שימוש ב גוגל G-SUITE
במסגרת לימודך מאקדמית גורדון ,המכללה פתחה עבורך חשבון משתמש במערכת  .GOOGLE G-SUITEשירות זה מאפשר לך
שימוש בכלי גוגל מתקדמים לצורכי הלימודים .השירות יהיה זמין עבור סטודנט/ית מן המניין הלומד/ת באקדמית גורדון.







האקדמית גורדון אינה אחראית או תומכת בהתקנות על המחשב האישי
השימוש באחריות הסטודנט/ית בלבד
הנחיות והסברים לשימוש קיימים באינטרנט וב YOUTUBE
רישיון השימוש הוא לתקפו הלימודים בלבד ובאחריות הסטודנט לגבות ולשמור את המידע הנצבר ,במהלך הלימודים
ולקראת סופם .בסוף הלימודים ,חשבון המשתמש יימחק
ההטבה מיודעת לשימוש אישי של הסטודנט וחל איסור חמור להעביר את הזכות לאדם אחר שאינו סטודנט האקדמית
גורדון
המשך השימוש מהווה אישור והסכמתך לכתוב לעיל.

התחברות לחשבון משתמש :
.1
.2
.3
.4
.5
.6

יש לגשת לאתר www.gmail.com
לרשום כתובת דוא"ל בתצורת  XXX@gordon.collegeכפי שקבלת ממחלקת המחשוב
להזין את הסיסמא שקבלת ממחלקת המחשוב
אין להשתמש במערכת לשימוש לא חוקי או שימוש המנוגד לתקנון המכללה.
אין להפיץ דוא"ל שרשרת
אין לפרסם שירותים או מוצרים באמצעות חשבון זה

לסיוע ושאלות ניתן לשלוח שאלה מפורטת אל support@gordon.ac.il

