
Office 365 fiók beállítása
saját tartOmány (DOmain) hOzzáaDása, és hasznOs tippek



renDelés 
visszaigazOlás
Az AdAtok levélben 
érkeznek 
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Szolgáltatás elindításához bejelentkezés itt: 

https://portal.office.com/

https://portal.office.com/


Bejelentkezés az
Office 365 

szolgáltatásba
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4

Első bejelentkezéskor 
meg kell változtatni a 

jelszót
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Bejelentkezve marad: 
nem kell minden 

belépéskor a  jelszót 
beírni



6

Sikeres első 
bejelentkezés az 

Office 365-be

Válasszuk a termékek 
hozzárendelését

Rendszergazdai felületre
(Felügyelet) visz:



renDszergazDa felület első alkalOmmal
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Ezt magyarul Microsoft 365 felügyeleti központnak hívják (angolul Microsoft 365 Admin portal)
Először kiírja a javaslatokat, és kattintsunk is erre --> Ugrás a beállításra

Összesre kattintás után a Telepítő menüpontnál
elérhető a Tartományok beállítás. Itt indítható el a Domain beállítása.

Még nincs tartománya?

Igényeljen itt: domain@telekom.hu



tartOmány beállítása: DOmain név megaDása
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A tartomány hozzáadását a Tovább gombbal indíthatjuk el.

Adjuk meg vásárolt saját tartományunkat.



tartOmány birtOklásának ellenőrzése
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Ezeket az adatokat kell elküldeni a tartományunk 
szolgáltatójának. (pl.: domain@telekom.hu)
Ha bejegyzi, akkor látja igazoltnak a Microsoft, hogy az 
ügyfél birtokolja a tartományt.



várakOzás a tartOmány igazOlására
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Az állapotot az Ellenőrzésre kattintva lehet frissíteni. 
Tovább lépni az igazolás megtörténte után lehetséges. 

A kód csak 24 óráig érvényes.



felhasználókat ezen a felületen is lehet megaDni

11

Ezek a felhasználók már az új, saját 
tartománynévvel jelentkezhetnek be.

…majd kattintás a Tovább gombra



a kész felhasználó beállítás nézet
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tartOmány igazOlása után impOrtálhatjuk a leveleket!
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Amennyiben nincs meglévő levelezési szervere, 
vagy nem akarja áthozni, válassza ezt.

Amennyiben van meglévő levelezési rendszere, 
online kapcsolat beállítással át lehet másolni a 
leveleket.

…majd kattintás a Tovább gombra



DOmain kezelőjének kiválasztása
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Ha nem a Microsoft üzemelteti a domain nevét, akkor ezt az 
opciót érdemes választani.
Telekom - mint domain szolgáltató – ebben az esetben is tud 
segíteni.

Ebben az esetben a Telekom nem tud támogatást 
nyújtani, helyette a Microsoft lesz segítségére.



alapesetben az exchange beállítása szükséges
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Amennyiben a mobiltelefonjait is Microsoft 
felhőszolgáltatással kívánja felügyelni, akkor 
ajánlott ezeket a funkciókat is választani.

…majd kattintás a Tovább gombra



levelezés beállítása
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A tényleges beállítás és a rekordok 
módosítása előtt érdemes biztonsági 
mentést készíteni a levelezéséről!



levelezés beállítása
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Amíg a beállítás megtörténik, addig nem érkeznek levelek az Office 

365-be.
 Amennyiben egy meglévő levelezési rendszerről áll át, addig a régi 

szerverre érkeznek be a levelek.
 A rekordok bejegyzése után már az Office 365 Exchange Online 

szervere kezeli a levelezést.

MX rekordok bejegyzése

A rendszer működéséhez szükséges, hogy az összes DNS

(Domain Name Server) bejegyzést regisztrálja a domain szolgáltató.
 Ezt a felületen egyszerű .csv exportálással tudjuk letölteni.
 Az adatokat küldjük el a szolgáltatónak, pl. domain@telekom.hu

DNS rekordok letöltése

A bejegyzés végrehajtása időt vesz igénybe.

 Ellenőrzés gombra kattintva lehet frissíteni, és megnézni, hogy 
elkészült-e.

Ellenőrzés
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Felhasználók beállítása következik

Kész a beállítás!



érDemes az aktív felhasználók menüpOntban 
ellenőrizni a licencek kiOsztását
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tartOmány beállításOk ellenőrzése
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Kattintással további adatok jelennek meg.

Alapértelmezett tartomány:
Ezzel jelentkeznek be a felhasználók, ez az 
elsődleges email cím (megfelelő licenc mellett)

További menüpontok eléréséhez bontsa
ki az összecsukott nézetet



fOglalkOzzOn a biztOnsággal!
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A baloldali menüben alján érthető el az 
Office 365 Biztonsági és megfelelőségi 
központ. (új lapon nyílik meg, link)

Középen található a Microsoft Biztonsági pontszám, melyet kibontva hasznos tanácsok láthatók, ha az 
ennek megfelelő beállításokat elvégezzük, magasabb értékeket (Secure score) érhetünk el.

https://protection.office.com/homepage
https://security.microsoft.com/securescore?viewid=overview


Megfelelő licenc esetén minden felhasználónak az Office 365 kezdő oldalán megjelenik „Az Office telepítése” 
gomb, rákattintva máris le töltődik, és telepíthető a szoftvercsomag.

(A többi csempén a böngészőben nyílik meg az alkalmazás, Word Online, Excel Online…stb.)

Office telepítése
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ha kérDése lenne, keresse 
ügyfélszOlgálatunkat:
Microsoft témában:  +36 80 202 500
Céges tartomány témában: domain@telekom.hu


