Installatie van Office 365 ProPlus
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In dit document wordt stap per stap uitgelegd hoe je Office 365 ProPlus kunt installeren.
Voer volgende stappen uit:
1. Open je browser en surf naar http://edu.ksotr.be om je webmail te openen.
2. Meld je aan met je gebruikersnaam en wachtwoord.
3. Klik op het icoontje met het tandwiel rechts bovenaan in de knoppenbalk.

4. Er verschijnt een menu onder het icoontje. Klik op Instellingen voor Office 365.

5. Op het instellingenscherm klik je op Software.

6. Selecteer als taal Nederlands (Nederland) en klik vervolgens op Installeren.

7. Klik bij het volgende scherm op Uitvoeren.

Opmerking:
Als je bovenstaand venster niet te zien krijgt, kijk dan even onderaan het scherm of je daar
een werkbalk ziet. Klik op dit icoontje om het scherm op de voorgrond te krijgen.

8. De nodige software voor de installatie wordt nu gedownload. Afhankelijk van de snelheid van de
internetverbinding kan dit enige tijd duren.

9. Na het downloaden start de installatie automatisch.

10. De volgende stap is dat het volledige softwarepakket gedownload wordt. Afhankelijk van de snelheid
van je internetverbinding kan dit terug even duren (bij tragere lijnen zelfs tot een uur). De installatie
gebeurt op de achtergrond dus je kunt ondertussen wel je computer blijven gebruiken.

11. Als de software volledig gedownload is krijg je onderstaand scherm. Klik op Volgende om verder te
gaan.

12. Klik op Volgende.

13. Selecteer eventueel een achtergrond en klik op Volgende. In het volgende scherm kun je eventueel
een voorbeeld bekijken van de achtergrond.

14. Op het laatste scherm klik je op Klaar.

15. Je versie van Office ProPlus is nu geïnstalleerd.

Opmerking:
Office 365 ProPlus is een online softwarepakket dat met een licentie gekoppeld is aan de mailserver van de
schoolgemeenschap KSO Tielt-Ruiselede.
Dit houdt in dat als je de schoolgemeenschap verlaat je ook de licentie verliest. Dit is een verplichting die
Microsoft oplegt voor het gebruik van de software. Op het ogenblik dus dat je account op de mailserver
verwijdert wordt, zal de Office op je computer ook niet meer werken.
Om het terug aan de praat te krijgen moet je ofwel Office 2013 aankopen ofwel een Office 365 licentie
aankopen. Dit kan bij eender welke computerleverancier of bij Microsoft zelf via de webpagina
http://www.microsoftstore.com/store/mseea/nl_BE/cat/Office/categoryID.66226700?icid=top_nav_menu_off
ice .

