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Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017

Θέμα: Νέα υπηρεσία Office 365 για τους χρήστες του ΕΜΠ

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η δωρεάν διάθεση της σουίτας εργαλείων Office 365 της
Microsoft για όλους τους χρήστες του ΕΜΠ, με την συνδρομή της υπηρεσίας ΔΗΛΟΣ 365
της ΕΔΕΤ.
Το Office 365 είναι μια συλλογή από διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες της Microsoft,
σχεδιασμένα για παραγωγικότητα και για αποτελεσματικές συνεργασίες. Σας παρέχει τη
δυνατότητα να κάνετε περισσότερα από οπουδήποτε και να συνδεθείτε με όλους τους
συνεργάτες σας σε πραγματικό χρόνο ακόμα και όταν δεν είστε στον ίδιο χώρο. Επιπλέον
προσφέρει σε όλους δωρεάν αποθηκευτικό χώρο 1 Terabyte στο OneDrive.
Η υπηρεσία ΔΗΛΟΣ 365 φέρνει κοντά την ομοσπονδία ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης
της ΕΔΕΤ και το Office 365 προσφέροντας έναν εύκολο τρόπο πρόσβασης στις υπηρεσίες του
τελευταίου για τους φοιτητές, τα μέλη ΔΕΠ και το διοικητικό προσωπικό.
Για την σύνδεση στο Office 365 απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού στην Microsoft μέσω
του ΔΗΛΟΣ 365. Η ταυτοποίηση των χρηστών γίνεται με τον ιδρυματικό τους λογαριασμό,
μέσω της υπηρεσίας ταυτοποίησης του Κέντρου Δικτύων ΕΜΠ. Μετά την δημιουργία του
λογαριασμού, η πρόσβαση στις υπηρεσίες του Office 365 γίνεται είτε μέσω του ΔΗΛΟΣ 365
είτε
απευθείας
από
την
σελίδα
της
υπηρεσίας
που
επιθυμείτε.
Περισσότερες οδηγίες μπορείτε να δείτε στην σελίδα https://delos365.grnet.gr/guide/user
Τεχνική υποστήριξη του Office 365 παρέχεται μέσω της ίδιας της υπηρεσίας.
Όροι χρήσης της υπηρεσίας της Microsoft:
https://www.microsoft.com/online/legal/v2/?docid=13&langid=en-US
Για υποστήριξη του ΔΗΛΟΣ 365 μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα
https://delos365.grnet.gr/faq
Για τεχνική υποστήριξη της υπηρεσίας ταυτοποίησης του ΕΜΠ (login.ntua.gr) μπορείτε να
επικοινωνήσετε με το Κέντρο Δικτύων στο 210 772 1861 ή μέσω email στη διεύθυνση
help-data@noc.ntua.gr
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