
 365אופיס 

   365Office  הנה זה בא... 

בימים . הגיע הרגע והמעבר לסביבת העבודה החדשה מתחילה

 Officeהקרובים אנו נבצע העברת תיבות המייל שלכם לסביבת 

 ?ומה זה, 365
 

 !!Giga 50תיבת מייל בנפח של 

 .Officeפורטל חדש המכיל את חבילת 

המאפשר שיתוף  . )Tera 1כונן וירטואלי אישי בעל נפח של 
 (.על מסמכים onlineועבודה 

 .ובהמשך כונן וירטואלי משותף

 

 



בקובץ זה מצורפות הנחיות 
:הבאות  

כניסה מחודשת למייל דרך אאוטלוק 

כניסה מחודשת למייל דרך הפורטל 

הגדרת מייל באנדרואיד 

הגדרת המייל באייפון 

 

 



שם משתמש החדש , ל לאחר המעבר"בכניסה לדוא
 .  xxx.hl@matnasim.org.il:  שלכם

 :  אם שם משתמש היה לדוגמה

   tmicha@org   השם החדש יהיה  :
tmicha.hl@matnasim.org.il      

 .ללא שינוי: הסיסמה
 

 :כניסה מחודשת למייל לאחר השדרוג דרך אאוטלוק

 כניסה חדשה למייל בסיום השדרוג

עם סיום הפעולה תתקבל הודעה  . את הפעולה" מאחורי הקלעים"אנו מבצעים 
 .ל ולהתחבר שוב"שעליכם לסגור את הדוא

 תהליך המעבר



 

בכתובת  Office 365יש להיכנס לפורטל של 

סי  "באתר החברה למתנשנמצא דרך או דרך הקיצור 
365כניסה לפורטל אופיס  -מידע פנים ארגוני–ם 

:  שם משתמש החדש, אותן הנחיות מסעיף קודם

xxx.hl@matnasim.org.il 

:  השם החדש יהיה tmicha@org: שם משתמש ישן  
tmicha.hl@matnasim.org.il  

 .ללא שינוי: הסיסמה
 

 :כניסה מחודשת למייל לאחר השדרוג דרך הפורטל

https://login.microsoftonline.com/
https://login.microsoftonline.com/


 

לכניסה  . Office-לאחר הכניסה לפורטל תקבלו אפשרות בחירה של מוצרי ה
 .ל יש לבחור את האפשרות"לדוא

 



אולם  , המעבר אמור להתבצע אוטומטי
במידה וישנה בעיית התחברות לחשבון 

להלן הנחיות כיצד  , המייל בסלולרי
להגדיר את תיבת המייל באייפון  

 .ובאנדרואיד

ל בסלולרי"הגדרת דוא  



 הגדרת חשבון מייל באנדרואיד

סוג  -נכנסים להוספת חשבון , שימו לב לשינויים בהגדרת המייל לאחר שדרוג
 (תלוי בגרסת הפלאפון) Exchangeאו , Microsoft Exchange: חשבון

 
    xx.hl@matnasim.org.ilכתובת מלאה : כתובת מייל

 .הגדרה ידנית -בוחרים ב -כפי שהייתה : סיסמה
 

 : בחלון שייפתח יש למלא רק את השדות הבאים

 xxx.hl@matnasim.org.ilכתובת מלאה  –כתובת מייל 

 xxx.hl@matnasim.org.il: שם משתמש\תחום

 כפי שהייתה  : סיסמה

 m.outlook.com: כתובת שרת 

 ".סיום"לוחצים על 

 
 !!כל הכבוד

 .סיימתם להגדיר את חשבון המייל באנדרואיד
 
 
 
 

את חשבון המייל ולהגדירו מחדש לפי סוג הפלאפון  להסירתחילה עליכם 
 .שברשותכם



 הגדרת חשבון מייל באייפון

–לוחות שנה /אנשי קשר/דואר –לאחר מכן הוספת חשבון דרך הגדרות 
 ". Exchange "סוג חשבון –" הוספת חשבון"
 

 : הפרטים
   xx.hl@matnasim.org.ilכתובת מלאה  –כתובת מייל 

 ".הבא"  -כפי שהייתה : סיסמה
 

 :רק את השדות הבאיםבחלון שיפתח יש 

 m.outlook.com: שם שרת

   xx.hl@matnasim.org.il כתובת מייל מלאה -שם משתמש

 ".הבא"לוחצים על , כפי שהייתה – סיסמה
 

 !!כל הכבוד
 .באייפוןסיימתם להגדיר את חשבון המייל 

 
 
 
 

אנשי  /דואר –את חשבון המייל דרך הגדרות  להסירתחילה עליכם 
 .הסרת חשבון -בוחרים  –לוחות שנה /קשר



 One Drive  כונן

 וירטואלי  



 OneDrive  בחשבון הכלול הוא אחסוןMicrosoft  שלך  .
מכל  שזמין   Tera 1בכונן וירטואלי נוסף בנפח של מדובר 

אינך   (-Google Docsבדומה ל)משתמש מכשיר שבו אתה 
צריך עוד לשלוח קבצים בדואר אלקטרוני לעצמך או  

לגשת לקבצים מעתה תוכל . USBכונן מסוג להיסחב עם 
 .באמצעות הפורטל, בכל עתOneDrive  -שלך ב

 

 .פרטים על ההתקנה ושימוש בהמשך

 

 

 
 

 ...סוף סוף 



 מחלקת התמיכה, בהצלחה
 אגף מחשוב ומערכות מידע

 

תקלות שעלולות להיות לאחר השדרוג לסביבה 
 :החדשה

 

יקבל הודעת  , ייתכן ששולח מייל לתיבה שלכם
את שמכם מספר   לבחוריש לבקש מהשולח . שגיאה

ולא מההשלמה האוטומטית  . Outlook -הכתובות ב
 .Outlook-של ה

 

 

 
 


