Microsoft – tilin perustaminen

Jotta pystyt käyttämään Teams – ohjelmaa sinun pitää luoda itsellesi ennen Teamsin
käyttöönottoa Microsoft tili. Tilin saat luotua menemällä http://www.microsoft.com sivuille ja
klikkaamalla hiirellä sivun oikeasta yläkulmasta Kirjaudu sisään kohtaa. Katso kuva alla.

1. Seuraavaksi seuraat ohjeita ja luot tilin Microsoftille klikkaamalla Luo sellainen tekstiä
hiirellä. HUOM! Jos sinulla on jo tili, niin voit siirtyä ohjeissa kohtaan Teams:n

käyttöönotto kutsun saatuasi.

2. Jotta saat luotua tilin, sinulla on käytössäsi kaksi vaihtoehtoa.
- Ensimmäinen vaihtoehto on, että käytät jo olemassa olevaa sähköpostiosoitetta ja
rekisteröidyt sillä Microsoftin sivuille. Jos päätät tehdä näin siirry tässä vaiheessa
Microsoftin sivuille ja seuraa siellä annettavia tilinluonti ohjeita. HUOM! kun olet
saanut tunnukset tehtyä, voit siirtyä lukemaan tämän dokumentin kohtaan

Teams:n käyttöönotto kutsun saatuasi
-

Toinen vaihtoehto on, että luot uuden tilin Microsoftille Teams – ohjelman käyttöä
varten klikkaamalla Hanki uusi sähköpostiosoite tekstiä ja seuraa tämän ohjeen
ohjetta tilin luomiseen.

3. Keksi sopiva sähköpostiosoite ja kirjoita se Uusi sähköposti kohtaan ja klikkaa hiirellä
Seuraava. Katso kuva alla.

4. Lisää tiliin salasana ja lue tarvittaessa Microsoftin palvelusopimus sekä tietosuoja- ja
evästetiedot läpi klikkaamalla saman nimistä linkkiä. Katso kuva alla.

5. Täytä ikkunaan vielä nimesi ja klikkaa hiirellä Seuraava – nappia

6. Täytä tietoihin vielä syntymäaikasi

7. Vahvista lopuksi vielä tilisi tiedot kirjoittamalla Microsoftin pyytämä teksti Kirjoita
näkyvissä olevat merkit – kohtaan. Katso kuva alla.

8. Jos teksti on kirjoitettu oikein, niin seuraavaksi siirryt onnistuneesti Microsoftin tilillesi.
9. Nyt voit siirtyä käyttämään Teamsiä kirjautumalla uudella luomallasi sähköpostilla
ohjelmaan sisään.

Teams:n käyttöönotto kutsun saatuasi.

1. Kun olet saanut sähköpostiisi kutsun Oulun Diakonissalaitoksen Säätiöltä Microsoft
Teams:n käyttäjäksi klikkaa sähköpostistasi kutsu auki.
2. Sähköpostin lopusta löytyy kaksi nappia.
- Open Microsoft Teams ( Klikkaa tästä jos sinulla on jo koneellasi Teams – ohjelma)
HUOM! Jos koneellasi on jo Teams asennettuna hyppää seuraavaksi kohtaan 6.
-

Go to downloads page ( Klikkaa tästä jos sinun pitää asentaa Teams – ohjelma
koneellesi)

Alla kuva painikkeista.

3. Jos sinulla siis ei ole vielä koneellasi Teams – ohjelmaa seuraa tätä ohjetta.
4. Kun klikkaat hiirellä Go to downloads page – nappia avautuu sivu jossa, on nappi Lataa
Teams. Klikkaa hiirellä tästä napista. Katso kuva alla.

5. Kun Teams on latautunut, voit asentaa sen koneellesi aukaisemalla sen kansio, johon
latasit ohjelman ja kaksoiskilkkaamalla ladattua tiedostoa. Katso kuva alla.

6. Asennuksen jälkeen Teams pyytää sinua kirjautumaan sisään. Nyt voit ottaa esiin
tekemäsi Microsoftin tunnukset ja kirjautua niillä sisään.

