Pierwsze logowanie do Nuadu/ Office365/ MS Teams
1. Wchodzimy na stronę http://app.nuadu.pl i klikamy na czerwony przycisk „Zaloguj się z
Office365”

2. Jeśli na komputerze logowano się już do innego konta Microsoft, może pojawić się poniższe
okno. Konieczne jest wybranie opcji „Użyj innego konta”. Jeśli się nie pojawiło, proszę przejść
do kroku 3

3. Wprowadzamy nazwę użytkownika uzyskaną od wychowawcy. Jest to pierwsza literami
imienia, kropka, nazwisko dziecka oraz ciąg „@sp39gdynianuadu.onmicrosoft.com np.
o.czech@sp39gdynianuadu.onmicrosoft.com (wielkość liter nie ma znaczenia). Nazwa ta jest
również pełnoprawnym adresem email, na który można wysyłać wiadomości do dziecka.
Dostęp do wiadomości będzie się odbywał z poziomu platformy Office365 (o tym później).

4. Wprowadzamy inicjalne hasło podane przez wychowawcę (wielkość liter ma znaczenie).

5. Przy pierwszym logowaniu system poprosi o zmianę hasła. Należy podać stare hasło i dwa
razy nowe hasło. Proszę wybrać hasło, które dziecko będzie mogło w razie potrzeby samo
podać, jednak dobrze żeby nie było zbyt łatwe do odgadnięcia dla innych (małe + duże litery
+ znak specjalny + liczby, bez imion rodziny, daty urodzin, itd.).

6. Przy pierwszym logowaniu system poprosi o dodatkowe informacje

7. Należy podać istniejący numer telefonu (do dziecka lub rodzica) oraz istniejący adres email
(do dziecka lub rodzica). Dane te będą wykorzystywane tylko w momencie zgubienia hasła do
konta lub w przypadku konieczności dodatkowe weryfikacji konta. Zarówno na podany
numer telefonu jak i adres email zostanie wysłany kod, który trzeba podać na stronie.

8. Należy udzielić aplikacji Nuadu dostępu do profilu i możliwości logowania się za
pośrednictwem konta Microsoft

9. Akceptacja regulaminu Nuadu

10. Zostaniemy przekierowani na stronę główną Nuadu. Kolejne logowania należy wykonywać
również ze strony http://app.nuadu.pl, (Zaloguj za pomocą Microsoft Office 365) ale już
wystarczy podać tylko użytkownika i ustawione hasło. Dla ułatwienia dziecku, można
skorzystać z opcji „Czy chcesz aby Cię nie wylogowywać?” oraz zapamiętać hasło do konta w
przeglądarce. Wtedy będzie można wchodzić do systemu bez podawania hasła.

11. Dostęp do narzędzi Office 365 (Word, Excel, Outlook, MS Teams)

12. Do wszystkich aplikacji w wersji „przeglądarkowej” można dostać się z tej strony. Istnieje
również możliwość zainstalowania całego pakietu office na komputerze (Zainstaluj pakiet
Office) oraz poszczególnych aplikacji na urządzeniach mobilnych (telefon, tablet), ale nie jest
to konieczne (można ze wszystkiego korzystać poprzez przeglądarkę internetową).
13. Wybrane skróty do aplikacji Office 365
a. Outlook – tu będą przychodzić powiadomienia z systemu Nuadu oraz Office, np. o
terminie lekcji z nauczycielem czy nowych plikach z zadaniami.
b. Word, Excel, Powerpoint – tu dziecko może tworzyć swoje własne dokumenty na
potrzeby zadań domowych
c. MS Teams - to główna aplikacja do kontaktu z nauczycielami, znajduje się tutaj chat,
pliki z zadaniami oraz możliwość dołączenia do lekcji zdalnych (z mikrofonem i
kamerką)

14. Aplikacja MS Teams
Na potrzeby komunikacji z nauczycielami rekomendowane jest zainstalowanie aplikacji MS
Teams na komputerze/ tablecie/ telefonie, do którego ma dostęp dziecko. Dzięki temu
dziecko będzie dostawało powiadomienia o rozpoczynającej się lekcji, czy prowadzonych
rozmowach. Bez tego konieczne będzie śledzenie wiadomości przychodzących na skrzynkę
pocztową @sp39gdynianuadu.onmicrosoft.com. W aplikacji logujemy się tak samo jak do
Nuadu - na konto @sp39gdynianuadu.onmicrosoft.com z ustawionym wcześniej hasłem.
Nauczyciele powinno dodać dziecko do odpowiednich klas.
Aplikację można zainstalować tutaj: https://products.office.com/pl-pl/microsoftteams/download-app

15. Materiały instruktażowe MS Teams:
https://www.youtube.com/watch?v=AFTuvIrwCNM
https://youtu.be/VEV09LPFGF0
https://youtu.be/Te49Tuldh4k
https://youtu.be/D_UeuMBY9nc
https://youtu.be/zsk4wE8yG-w
https://youtu.be/WHegPP4bAJA
https://youtu.be/rLcqa7fM4e4
https://support.office.com/pl-pl/teams

