Office 365
Paneurópska vysoká škola v spolupráci so spoločnosťou Microsoft poskytuje študentom balík Office 365 zdarma.
Podmienkou je byť študentom a mať e-mailovú adresu školy. Môžete použiť cloudové riešenie Office 365 alebo
nainštalovať balík Office 365 s licenciou ProPlus. Ukončením štúdia (úspešným aj neúspešným) strácate nárok na
používanie licencie. V rámci licencie máte nárok na päť inštalácií off-line verzie balíka Office 365.

Ako sa prihlásiť do Office 365?
Každý študent má automaticky zriadené konto Office 365 a poštovú schránku. Táto schránka môže byť neaktívna, keďže
doručovanie pošty je riadené Univerzitným informačným systémom.
10. apríla prebehne automatická zmena a nová pošta bude distribuovaná do Office 365 všetkým študentom. Do pošty sa
budete môcť dostať viacerými spôsobmi (Ak si chcete zmeniť doručovanie pošty skôr, zmeňte si distribučný server
manuálne v UIS „Technológie a ich správa“ -> „Doručovanie univerzitnej pošty“ -> office365, nastaviť distribučný server.
Zmena nie je okamžitá.).
Dôležité upozornenie: pošta sa už nebude doručovať do schránky UIS, ale bude v schránke Office 365. Skôr doručená
pošta zostane uložená v schránke UIS na pôvodnom mieste („Osobný manažment“ -> „Poštová schránka“).
Presmerovania v UIS na iné mailové schránky (napr. gmail, yahoo, centrum... ) budú automaticky zrušené. Ak si chcete
preposielať poštu inam, nastavte si preposielanie v Office 365.

Online prostredníctvom webového prehliadača
1. Po prihlásení v informačnom systéme školy a link Office365 (v hornej časti obrazovky, zobrazuje sa len v prípade
použitého distribučného servera o365), do overenia napíšete prihlasovacie údaje UIS. (pozor, nie UIS
identifikačné číslo)

2. Alebo do prehliadača napíšete adresu: http://outlook.com/paneurouni.com
Do overenia napíšete prihlasovacie údaje UIS.

Poznámka: presmerovanie pošty si nastavíte v Nastaveniach online Outlooku O365. Pošta ->
Kontá -> Preposielanie (možnosť preposielania sa zobrazuje len v prípade použitého
distribučného servera o365)
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Prostredníctvom nainštalovaného Microsoft Outlook
Ak nebola v Outlooku konfigurovaná žiadna pošta, spustí sa sprievodca konfiguráciou. Pokiaľ máte už iné konto, pridanie
ďalšieho je cez Súbor -> Nastavenie kont... -> Nové... Stačí uviesť e-mailovú adresu uislogin@paneurouni.com,
pokračovať tlačidlom „Ďalej“, počkať (v priemere okolo minúty, max. do 10 minút), zobrazí sa overenie, zadajte
Prihlasovacie meno: uislogin@paneurouni.com a Heslo: vaše UIS heslo. Konfigurácia je dokončená.
uislogin = vaše prihlasovacie meno do UIS (pozor, nie UIS identifikačné číslo)
Poznámka: server pre manuálne nastavenie poštových aplikácií v napr. IOS alebo Android s Exchange protokolom:
outlook.office365.com

Ako nainštalovať off-line balík Office 365 ProPlus
Po prihlásení do online Outlooku kliknite v pravom hornom rohu na „ozubené koliesko - Nastavenie“ a následne
z ponuky vybrať „možnosti“.

Z ponuky vyberte v dolnej časti obrazovky „Office 365“

Následne vyberte „Stav inštalácie“ -> „Inštalovať počítačové aplikácie“.

Stiahne sa inštalátor, ktorý vás prevedie inštaláciou.
Poznámka: nefunguje na operačných systémoch Windows XP, Windows Vista a Linux OS
Spravovanie inštalácie nájdete v časti Moje konto -> Stav inštalácie (kde môžete licenciu deaktivovať a uvoľniť pre iný
počítač). Ak už máte nainštalovanú trial verziu Office 365, môžete balík aktivovať zadaním e-mailovej adresy v tvare
uislogin@paneurouni.com. Do zobrazeného okna pre overenie vložte prihlasovacie údaje z UIS. Produkt bude
aktivovaný.
Poznámka: ak sa vám balík nepodarí aktivovať, trial verziu balíka odstráňte a nainštalujte pomocou inštalátora z vášho
študentského konta
Kontakt pre technickú podporu: preukaz@paneurouni.com
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