התחברות לשירותי ענן בטכניון Office365 -
בטכניון הוחלט להשתמש במיחשוב ענן .במסגרת זו הוא מציע לכל חברי הסגל ,העובדים
והסטודנטים את שירותי הענן של מיקרוסופט .Office365
הסטודנטים ובוגרי הטכניון כבר נהנים משירותי הענן.
כל תיבות הדואר של חברי סגל ועובדי הטכניון שנמצאות בשרת ה exchange -הטכניוני
המקומי יועברו לענן עד לתאריך .1.3.2016
שירותי הענן כוללים:
 .1תיבת דואר  exchangeבנפח  ,50Gכולל ניהול יומן ,אנשי קשר משימות ועוד.
 – global address list .2רשימת אנשי קשר של כל בית הטכניון.
 - Onedrive .3שטח בענן בנפח של  ,1Tעם אפשרות לשיתוף בדומה ל.dropbox -
 .4תוכנת אופיס  2016מלאה בממשק .web
 .5עותק אופיס  2016להתקנה ב 5 -מחשבים או טבלטים/ניידים ,כולל ניהול הרישיונות.
 Skype .6ארגוני
 – Yammer .7רשת חברתית ארגונית פרטית לשיחות ,שיתוף קבצים ותהליכי עבודה
 – Sites .8אתרים ארגוניים למסמכים ,הודעות ,יומנים ,קישורים ,משימות ועוד
 – Video .9שירות העלאה והזרמת סרטים
 .10רשימה מלאה והסברים נוספים אפשר למצוא בhttps://products.office.com/he-IL -
איך מתחברים לשירותי הענן?
א .אם יש לי חשבון  exchangeטכניוני מקומי – אפשר לדלג לשלב ד'
ב .לפנות למחשוב בבקשה לפתיחת חשבון בexchange -
ג .לסדר את יחסי הגומלין בין החשבונות ב ef ,ee -וב) tx -הפנייה מתאימה לחשבון העיקרי(
נדגיש שחשבון הענן אינו פוגע בחשבון הדוא"ל ב.ee -
ד .לפנות למחשוב בבקשה למעבר לענן.
ה .תאום ובחירת חלון זמן למעבר לענן.
ו .ביצוע המעבר כולל השבתה של החשבון  exchangeל 90 -דקות )תלוי בגודל התיבה(
ז .התחברות מחדש לענן ולכל השירותים כולל התיבה )ניתן לביצוע בצורה עצמאית( ,ע"י
שימוש בשם המשתמש בtx -
User: user@technion.ac.il
Pass: tx password
שימו לב שאין קשר בין שם המשתמש ב tx -לבין כתובת הדוא"ל
שיכולה להיות user@ef.technion.ac.il
או user@ee.technion.ac.il
ואפילו user@technion.ac.il
ח .ההתחברות לשירותי ענן יכולה להתבצע מ-
 מחשב נייח/נייד – עם תוכנת  outlookוהזדהות עם שם המשתמש וסיסמה ב.tx -
או עם תוכנה אחרת התומכת ב) imap -אבל אז חלק מהשירותים לא
יהיה זמין ,כגון אנשי קשר ויומן(.
 דפדפן – גלישה ב web -לכתובת http://outlook.technion.ac.il
 טבלטים/טלפונים – ע"י הגדרת חשבון  exchangeועם התחברות לשרת
outlook.office365.com
 ניתן להתחבר לכל השירותים הנוספים ,כגון  ,onedriveמתוך ממשק ה web -או
באמצעות תוכנה ייעודית לשירות ,למשל  ,onedrive for businessואז היא תותקן
במחשב הקצה )אם היא לא מותקנת כבר(.
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