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Vartotojų pradiniai prisijungimo vardai ir
slaptažodžiai
Mokinio prisijungimo vardas
Mokinio prisijungimo vardo generavimui buvo pasirinktas šis formatas:
pirmos trys vardo raidės+pirmos penkios pavardės raidės+paskutiniai 4 mokinio Asmens ID skaičiai
Pvz.: Jei mokinys Vardas Pavardenis su mokinio numeriu 1234567 – jo vartotojo vardas bus
“VarPavar4567” (nenaudojamos raidės ĄČĘĮŽ. Pakeistos į ACEIZ.)

Mokinio pradinis slaptažodis
Pradinis prisijungimo slaptažodis (kuris bus paprašytas pasikeisti pirmojo prisijungimo metu) sugeneruotas
pagal tokią formulę:
Slapta.+Mokinio Asmens ID
Pvz.: jei mokinys Vardas Pavardenis su mokinio numeriu 1234567 – jo pradinis slaptažodis būtų
“Slapta.1234567”
Pastaba: Mokinio Asmens ID gali pateikti mokyklos administracija.

Mokytojo vartotojo vardas
Mokytojo prisijungimo vardo generavimui buvo pasirinktas šis formatas:
pirmos dvi vardo raidės+pirmos penkios pavardės raidės+paskutiniai 4 Asmens ID skaitmenys
Pvz.: Jei mokytojas Vardas Pavardenis su “Asmens ID” numeriu 1234567 tai jo vartotojo vardas būtų “VaPavar4567” (nenaudojamos raidės ĄČĘĮŽ. Pakeistos į ACEIZ.)

Mokytojo pradinis slaptažodis
Pradinis prisijungimo slaptažodis (kuris bus paprašytas pasikeisti pirmojo prisijungimo metu) sugeneruotas
pagal tokią formulę:
Slapta.+Asmens ID+Asmens ID
Pvz.: Jei mokytojas Vardas Pavardenis su Asmens ID numeriu 1234567 tai jo pradinis slaptažodis būtų
“Slapta.12345671234567”
Pastaba: Mokytojo Asmens ID gali pateikti mokyklos administracija.

Prisijungimas prie administratoriaus konsolės
Naršyklėje atsidarius https://admin.microsoft.com nuorodą ir ten suvedus savo prisijungimo duomenis
(formatu – VartotojoVardas1234@emokykla.lt) pateiksite į Microsoft administravimo centrą, kuriame jei
jums suteiktos teisės galėsite rasti savo mokyklos darbuotojus ir moksleivius.

Administracinio vieneto pasirinkimas
Jei administruojantis vartotojas turi priskirtas kelias mokyklas – norima administruoti reikia pasirinkti norimą
mokyklą iš dešiniajame viršutiniame kampe esančio „drop down“ meniu:

Slaptažodžio pakeitimas
Admin.microsoft.com > Vartotojai > Aktyvus vartotojai > paieškos laukelyje įvedame ieškomo vartotojo
pavardę ir iš sąrašo pasirenkame norimą vartotoją. Galimi du būdai kaip galima inicijuoti slaptažodžio
keitimą:
1 būdas. Atsidaryti vartotojo profilį ir paspausti „rakto“ ikoną:

2 būdas. Pažymėjus vartotoją pasirinkti viršutinėje juostoje esantį mygtuką „Nustatyti slaptažodi iš naujo“

Atsidariusiame lange galite pasirinkti iš kelių būdų kaip slaptažodi norite keisti:

•
•

Sistema gali automatiškai sugeneruoti naują slaptažodį jei pasirinksite „Automatiškai generuoti
slaptažodį“
Antras pasirinkimas leidžia patiems sugalvoti naują slaptažodį ir jį įvesti. (Slaptažodžio laukelio gale
esantis indikatorius informuoja jus apie naujojo slaptažodžio sudėtingumą. Rekomenduojame
naudoti „sudėtingus“ slaptažodžius t.y. jei įvedus slaptažodį į laukelį jis paraudonuoja ir rašo „Silpnas“
– gera idėja būtų pergalvoti slaptažodį ir padidinti jo sudėtingumą. Dažnai papildomo simbolio ar
skaičiaus įterpimas neįprastoje vietoje žymiai padidiną slaptažodžių stiprumą.

Pastaba: Rekomenduojame keičiant slaptažodį pažymėti varnelę ties “Reikalauti, kad šis vartotojas
pakeistų slaptažodį, kai pirmą kartą prisijungs” tai atlikus vartotojas po sėkmingo pirmo prisijungimo bus
paprašytas pasikeisti slaptažodį.

Licencijos pakeitimas
1) Norint pakeisti/pridėti/nuimti licenciją vienam ar keliems vartotojams reikia naršyklėje atsidaryti
Admin.microsoft.com > Vartotojai > Aktyvus vartotojai > paieškos laukelyje įvedame ieškomo
vartotojo pavardę, tada iš sąrašo pasirenkame norimus vartotojus (1) ir spaudžiame „Valdyti
produkto licencijas“ (2)

2) Atsidariusiame naujame lange pasirenkame ar norime pridėti pažymėtiems vartotojams
papildomą licenciją ar norime pakeisti visus esamus licencijų priskyrimus. Pasirinkus „Įtraukti“ bus
papildomai priskirta nauja licencija (jei vartotojas turėjo iš anksčiau licencijų priskyrimų – jie išliks),
jei pasirinksite „Pakeisti“ – prieš tai buvę licencijos bus pakeistos naujomis.

DĖMESIO: Jei pasirinksite pirmąjį variantą – “Pakeisti”, tai jei priskyrimo metu nepridėsite atitinkamą
funkcionalumą turinčios licencijos, tai vartotojo duomenys gali išsitrinti ir nelicencijuotos paslaugos
nebepasiekiamos.
3) Išsirenkame kokias licencijas norime pridėti paspausdami ant šalia pavadinimo esančio mygtuko
jas galime įjungti/išjungti. Esant poreikiui galima įjungti tik dalį licencijų pakete esančio
funkcionalumo pasirenkant norimus punktus iš atsidariusio licencijos turinio sąrašo.

Išsirinkus norimas licencijas spaudžiame “įtraukti”

Valandos bėgyje pakeitimai turėtų įsigalioti. Jei vartotojas jau yra prisijungęs, tai po licencijos
pakeitimo norint gauti naujausius pakeitimus - reiktų atsijungti, uždaryti naršyklę ir prisijungti iš
naujo.

