Handleiding Office 365
Inleiding
Office 365 is een online platform waar je gebruik kan maken van Word, Excel, Powerpoint,
OneDrive, OneNote en andere programma’s. Dit is een online service waarbij je alles
op een centraal punt kunt opslaan.

Inloggen
U kan aanmelden op deze website: https://login.microsoftonline.com/. U moet aanmelden
met de gegevens van uw schoolaccount (gebruikersnaam@jomasecundair.be &
wachtwoord). Indien er zich moeilijkheden voordoen in verband met inlogproblemen
contacteert u de ICT-verantwoordelijken via ict@jomasecundair.be.

Office365 online
Office 365 Online is Office in de webbrowser. Wanneer u zich aanmeldt op de website, ziet
u vijf iconen, namelijk OneDrive, WordOnline, ExcelOnline, PowerpointOnline,
OneNoteOnline. Als u hierop klikt, kan u in de webbrowser gebruik maken van een online
versie van deze toepassingen. OneDrive is een online opslaglocatie waarop u uw
bestanden kan zetten en later terug openen via een ander platform.

Software Installeren
Windows
Als u eenmaal bent aangemeld, ziet u normaalgezien de knop “Nu Installeren”

Indien dit niet het geval is, kan u Office 365 downloaden voor Windows en mac door rechts
bovenaan op het tandwiel te drukken. Hierna selecteert u “Instellingen voor Office 365”.

Daarna klinkt u links op software. Dit staat aan de linkerzijde van de webpagina.

Dan ziet u de standaardpagina. Hier drukt u op de knop Installeren. Daarna wordt
Office 365 geïnstalleerd op uw computer.

Let op! U heeft Windows 7 of recenter en 3GB schijfruimte nodig.
IOS
Als u dit wilt downloaden op een IPhone, gaat u naar de appstore. U typt Word,
Powerpoint, Excel of OneNote in de zoekbar. Dan drukt u gewoon op downloaden. Hierna
moet u gewoon aanloggen met uw account. Let op! U heeft op ten minste een IPhone 4
nodig (Met IOS7). Voor IPad heeft u ook op ten minste IOS7 nodig.
Android
U kan dit downloaden vanuit Playstore. Eenmaal gedownload moet u zich ook inloggen in de
app. Let op! De systeemvereisten voor Android zijn nogal specifiek: u moet minstens Android
4.4 hebben en een schermdiagonaal van minimum 7 inch. De meest bekende Office Apps
zoals Word en Powerpoint zijn niet beschikbaar op Android telefoons.
Andere platformen
Volg het onderdeel voor Windows, klik links op “Telefoon en tablet” en kies uw platform uit de
lijst

