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GHID – PRIMA LOGARE PE APLICAȚIA MICROSOFT TEAMS

Acest ghid se adresează în principal celor care se loghează pentru prima dată pe
aplicație (elevi sau profesori) sau celor care, din motive de securitate, MICROSOFT
(proprietarul aplicației) cere re(activarea) contului, aceasta fiind una din politicile de securitate
a companiei MICROSOFT. Pentru început avem nevoie evident de in user și o parolă furnizate
de către școală. Deci aceste ”acreditări” le veți primi de la dl. sau d-na (d-ra) dirigintă.
Să presupunem că am primit următoarele date :
Detalii utilizator
Nume de utilizator: demo.noua@ctvuct.ro
Parolă: elev2230.220
Trebuie de asemenea să instalați aplicația TEAMS de aici sau să intrați pe pagina web
https://portal.office.com/?omkt=ro-rom și să intrați în aplicație. Un link către această aplicație
găsiți și pe pagina principală a site-ului colegiului http://ctvuct.ro .
Pentru a instala TEAMS pe telefon sau TABLETĂ, aceasta se face din MAGAZIN
PLAY (pentru telefoanele cu sistem de operare android) sau MICROSOFT STORE (pentru
telefoanele cu sistem de operare windows).
Apăsați butonul instalați și astfel aplicația se va instala pe telefon. Acum trebuie să
accesăm TEAMS din aplicația instalată pe telefon (tabletă) sau calculator.Putem accesa
aplicația și din web.(aceasta se face pe un desktop sau laptop).
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Introduceți parola conform datelor primite si afișate mai sus și apăsați butonul conectare:

Va apărea imaginea de mai jos în care trebuie să introduceți n primul câmp ”parola actuală”;
în al doilea ”parola nouă” și în al treilea să ”confirmați parola”:

Dați click CONECTARE :
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Acum ați intrat în contul dv. și implicit în aplicația TEAMS, în ”echipa” (clasa) la care ați
fost arondat (în cazul de față IXL1). Vezi imaginea de mai jos :

Dacă închideți aplicația din ”x” aflat în partea dreaptă sus aceasta nu se închide, ci
practic funcționează în continuare (în fundal), iar când deschideți aplicația aceasta intră direct
în contul dv. Dacă doriți într-adevăr să vă deconectați trebuie să apăsați pe imaginea contului
(tot din partea dreaptă sus – vezi imaginea de mai sus) și alegeți ultima opțiune ”Deconectațivă” La o următoare conectare o să vi se ceară doar userul și parola (cea pe care ați introdus-o
chiar voi – când am activat contul).
Ca și observație s-ar putea ca imaginea contului (echipele – clasa) să apară ca în
imaginea de mai jos, asta se face din opțiunea ”Setări” – aflată în dreapta sus în zona în care
se află și butonul „Deconectați-vă” de care am vorbit mai sus. Tot de aici vă puteți seta și
limba în care să se afișeze contul.

4

Despre cum să folosiți TEAMS nu cred că voi mai avea timp să fac un ghid – o să
învățați singuri atunci când o să-l folosiți la lecțiile online. Există pe youtube clipuri în acest
sens. Eu am găsit unul la adresa : https://www.youtube.com/watch?v=eiVP9OqxrAU . Sper
să vă ajute.
Orice probleme apar în activarea sau conectarea la contul vostru trebuie să luați legătura
cu dirigintele care mă va anunța imediat și în cel mai scurt timp posibil (de obicei câteva ore
sau maxim 24 de ore) situația se va remedia. Singura ”problemă” care ar putea apărea e că va
trebui să vă actualizați (schimbați) parola de logare.
În speranța că ne vom întâlnii la ore (online – dar mai ales la clasă după ce se termină
nebunia generată de pandemie și de renovarea școlii) eu vă mulțumesc că ați parcurs acest
material și când ne vom întâlni o să vă întreb dacă va fost de folos.
La final vă doresc tot ce îmi doresc și mie, dar mai ales părinților, multă putere și
sănătate pentru a vă putea să vă ajute să ajungeți ”oameni de nădejde a patriei noastre…” și
de ce nu a planetei – în cazul în care veți decide să ”vă luați lumea în cap”…..

Cu stimă,
Prof. COSMIN REMUS BOTA
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