מדריך התקנת אופיס  2016לסטודנט
אופיס  2016מגיע בחינם לסטודנטים הלומדים במכללה ,כל עוד הם עדיין לומדים במכללה.
את ההתקנה אפשר לבצע על  5מחשבים שונים ( 5רישיונות).
לפני ההתקנה נבדוק איזו גרסה של מערכת הפעלה מותקנת על מחשבכם על מנת לדעת איזו
גרסת אופיס להתקין .נבצע זאת באופן הבא:
 .1קליק ימני על האייקון "מחשב שלי" בשולחן העבודה.
 .2בחירה ב"-מאפיינים".
 .3בחלון שנפתח ,השורה " "System typeמציגה את גרסת מערכת ההפעלה ( 32או 64
סיביות).
ולפי זה בוחרים את גרסת ההתקנה לאופיס.
ההתקנה מתבצעת באופן הבא:
 .1מתחברים ללינק הבא (כתובת)https://portal.office.com :
 .1.1נכניס את כתובת המייל (כתובת המייל שלכם היא  ( User@dyellin.ac.ilכאשר ה-
 Userהוא שם המשתמש מהמייל הפרטי שלכם כפי שמעודכן במכללה ,עם סיומת
. @dyellin.ac.il
לדוגמא ,אם כתובת המייל שלכם היא  sara@gmail.comעליכם להכניס :
sara@dyellin.ac.il
 .1.2סיסמא :הינה הסיסמא הקבועה שלכם לכניסה לפורטל.
אם הסיסמא שלכם מתחילה בספרה  ,0בין אם זה תאריך לידה או תעודת זהות ,להקיש
את הסיסמא ללא ה.0-
 .1.3לחיצה על "."Sign in
 .2לאחר הכניסה יופיע המסך הבא:

 .2.1אם ברשותך גרסת מערכת הפעלה  32סיביות ,ותרצה/י להתקין בעברית ,תוכל/י ללחוץ
ישירות על "התקן את  ,"Office 2016ולעבור לסעיף .3
 .2.2אם ברשותך מערכת הפעלה  64סיביות ו/או תרצה/י לשנות את שפת ההתקנה
והאופיס ,בחר/י ב"-התקנות אחרות".
 .2.2.1במסך הבא שיופיע ,לאחר הלחיצה על "התקנות אחרות" ,תוכלו לשנות את שפת
ההתקנה והאופיס  -כפי שמופיע ליד מספר  1בתמונה.
את גרסת ההתקנה והאופיס תוכלו לשנות ע"י לחיצה על "אפשרויות גרסה
מתקדמות"  -כפי שמופיע ליד מס'  .2לאחר הלחיצה יופיע חלון בו תבחרו את
הגרסה ( 32או  64סיביות).

.2.2.2לאחר הבחירה הרצויה ,לחצו על כפתור "התקן".
 .3כאשר סיימתם לבחור את הגדרותיכם ולחצתם על "התקן" או "התקן את ,"Office 2016
יופיע חלון פתיחת/הורדת קובץ ההתקנה.
לחצו על " "RUNלפי התמונה הבאה:

 .4אם בניסיון ההתקנה נתקלתם בהודעה הזו:

 .4.1יש לחזור לשלב בחירת השפה ,וע"י לחיצה על "אפשרויות גרסה מתקדמות" נחליף
את הבחירה ,לאופציה המתאימה ( 32או  64סיביות).
 .4.2לחצו שוב על כפתור "התקן" ,ואז על " "RUNלהרצת ההתקנה.
 .5כעת מה שנשאר הוא לחכות בסבלנות עד סיום ההתקנה.
בהצלחה ושנת לימודים פורייה 
מרכז תמיכת מחשבים

