Perusohjeet Office 365 -palveluun
Kaikki vanhat sähköpostisi löytyvät uudesta Office 365 –palvelusta.
Kirjautuminen sähköpostiin
Uudessa Office 365 -sähköpostissa kirjaudutaan etunimi.sukunimi -tunnuksella.
Pääset uuteen sähköpostiisi kahdella eri tavalla:
eduvantaa.fi –sivuston vasen navigaatio > työkalut > Office 365 (sähköposti)
kirjaudu osoitteeseen https://outlook.com/eduvantaa.fi
Sähköpostin kirjautumistunnus ja salasana ovat edelleen ne samat, mitkä sinulla oli
13.6.2013.
Katso ohjeet sähköpostin edelleenlähetykseen tästä.
Salasanan vaihtaminen
Salasanan vaihdat näiden ohjeiden mukaan. Salasanasi toimii entiseen tapaan kaikissa
opetusverkon palveluissa (mm. Fronter, Wilma, Winha).
SkyDrive
SkyDriven kirjautumistunnus ja salasana ovat samat kuin opetusverkon tunnuksesi
13.6.2013. Olet varmaan jo vaihtanut salasanan uudeksi ainakin kerran kesän jälkeen
joten SkyDriveen pääset siis vanhalla (kesällä voimassa olevalla) opetusverkon
salasanalla.
Kirjautumistunnus SkyDriveen on sähköpostiosoitteen muodossa
etunimi.sukunimi@eduvantaa.fi
Pääset SkyDriveen kahdella eri tavalla:
eduvantaa-sivuston vasen navigaatio > työkalut > SkyDrive
kirjaudu osoitteeseen http://skydrive.live.com/
SkyDriven salasanan vaihdat nykyään Microsoft Live -palvelun osoitteessa
https://login.live.com/
Huomioithan että SkyDrive on pilvipalvelu johon ei saa tallentaa arkaluontoista
ainestoa. Tiedostosi säilyvät SkyDrive-palvelussa vaikka palvelu ei ole enää
kytketty Vantaan kaupungin palveluihin.Vantaan kaupunki ei voi antaa tukea
ongelmatilanteessa vaan kysymykset on osoitettava suoraan Microsoftille
(http://support.microsoft.com/?ln=fi).
Jos et käyttänyt Live@Edu -palvelua, niin silloin sinulla ei ole käytössäsi SkyDrive palvelu. Kaikille Office 365 -palvelun käyttäjille tulee vuoden 2014 aikana
SkyDrivePro pilvitallennustila käyttöön. Aikataulusta ja ohjeet uuteen palveluun
ilmoitetaan myöhemmin.

Poistuessasi työasemalta lukitse tietokone tai kirjaudu ulos
Opetusverkon koneissa on käytössä kertakirjautuminen eduvantaa-sähköpostiin.
Kun kirjaudut opetusverkon tietokoneelle henkilökohtaisella käyttäjätunnuksellasi
(etunimi.sukunimi), pääset automaattisesti sähköpostiin. Kirjautuessasi sähköpostista
ulos, kertakirjautumispalvelu pitää edelleen yllä automaattista sisäänkirjautumista.
Tietoturvan vuoksi on erittäin tärkeää, että lukitset tietokoneen tai kirjaudut ulos
poistuessasi työpisteeltä. Muuten kuka tahansa voi linkin kautta päästä sähköpostiisi.
Lukitse tietokone näin:
painamalla ctrl+alt+del > lukitse tämä tietokone tai
windows-näppäin + L
Microsoftin palvelun alusta päivitetään kahdessa osassa. Tekninen alusta ja sähköposti
päivitettiin jo 13. kesäkuuta Office 365/2010 -versioon. Vuoden 2014 aikana
palvelukokonaisuus päivitetään Office 365/2013 –versioon, jolloin käyttöön tulee
SkyDrive Pro ja myöhemmässä vaiheessa Sharepoint ja Lync. Ajankohta ei ole vielä
tiedossa.
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