Dobili ste list s prijavnimi podatki AAI, s katerimi lahko uporabljate šolski Gmail, Microsoft 365
aplikacije, Google učilnice in druge storitve, ki uporabljajo AAI-prijavo.

AAI-prijava in AAI-račun
AAI-prijava je vrsta enotne prijave za izobraževalno in raziskovalno sfero v Sloveniji, kjer lahko
uporabnik z enim uporabniškim imenom in geslom dostopa do velikega števila storitev.
AAI-račun oziroma e-identiteta je vaše uporabniško ime v federaciji ArnesAAI, ki je upravljan z
informacijskim sistemom SIO.MDM, v katerem so podatki uporabnikov. Kratica AAI pomeni
avtentikacijska in avtorizacijska infrastruktura.

Microsoft 365 in Oblak 365
Microsoft 365 je komplet storitev in orodij, ki omogoča brezplačno sodelovanje in komunikacijo med
učenci in učitelji ter uporabo pisarniškega kompleta Office 365 na svojem računalniku in v oblaku.
Oblak 365 povezuje AAI račun s storitvami Microsoft 365 .
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Postopek aktivacije storitev Microsoft 365
• Priporočljivo je, da v brskalniku uporabite okno brez
beleženja zgodovine oz. novo zasebno okno.
• Najprej spremenite geslo v SIO.MDM (slika 1) na
mdm.arnes.si (vsaj 10 znakov, lahko zapomljivo: male
in velike črke (brez čšž...), številke, običajna ločila.
Geslo zapišite in varno shranite! Enako geslo
uporabite tudi za šolski Google račun.
• Odprite povezavo o365.arnes.si in kliknite Prijava v
zgornjem desnem kotu (slika 2).
• V meniju Izberite domačo organizacijo poiščite
Srednja šola Slovenska Bistrica (v okence vpišite
npr. slovensk) in kliknite gumb Izberite (slika 3).

Slika 1: Stran za spreminjanje gesla

• Vpišite svoje prijavne podatke za AAI račun (npr.
abde234@sssb.si) in novo geslo. Potrdite prijavo
v Oblak 365 (slika 4).
• Prikazalo se bo okno, kjer bo pisalo, da
pripravljajo vaš uporabniški račun.
• Po nekaj sekundah se bo prikazalo Uporabniško
središče Oblak 365, kjer so prikazane Microsoft
365 storitve, ki jih lahko uporabljate (slika 5).

Slika 2: Prijava v Oblak 365

• Kliknite na storitev Microsoft Office 365. Pojavi
se opozorilo, da bodo vaši podatki uporabljeni za
prijavo v Microsoft 365. Kliknite Da, nadaljuj
(slika 6).
• Odpre se vam Office 365 začetna stran (slika 7).
Stran je lahko tudi malo drugačna. Zdaj lahko
uporabljate Office 365 storitve za izobraževalne
organizacije.

Slika 3: Izbira domače organizacije

• Ob začetku uporabe se vam bo mogoče prikazalo
opozorilo, da malo počakajte. Odjavite se in
prijavite malo kasneje.
• Na tej začetni strani se nahaja tudi gumb, s katerim
lahko namestite Office 365 na svoj računalnik.
Sledite navodilom. Priporočljivo je, da ga
namestite na računalnik, kjer ni nameščen
Microsoft Office, da ne bo kakšne zmede.
Slika 4: Potrditev prijave v Oblak 365

Slika 5: Uporabniško središče v Oblak 365

Slika 6: Privolitev za posredovanje podatkov

Slika 7: Začetna stran okolja Office 365

Google storitve
Z istim uporabniškim imenom se lahko prijavite tudi v šolski Google račun in uporabljate Google
storitve: Gmail, Drive (neomejen prostor za shranjevanje), Učilnica, Dokumenti, Meet …
Pri prvi prijavi bo zahtevana sprememba gesla. Uporabite enako geslo kot za SIO.MDM (priporočljivo!).
Priporočljivo je, da si šolski Gmail namestite na telefon ali pa uredite posredovanje e-pošte na svoj
zasebni Gmail.

