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Често задавани въпроси – за учащи 

 

Какво е предимството на Office 365 ProPlus за учащите? 

Академичните институции, които са клиенти на Microsoft и лицензират Office за цялата 

катедра/персонал, могат да предлагат Office 365 на своите учащи без допълнителна стойност. 

Учащите могат да се възползват от преимуществото на безплатния Office 365 ProPlus, чрез 

процес за самостоятелно абониране, ако институцията не е изключила функцията, или когато 

институциите им активират тази опция. 

 

Защо Microsoft въвежда тези промени? 

В Microsoft са отдадени на успеха на всеки учащ и преподавател. 

Microsoft вярва, че тази оферта ще помогне на учащите да просперират в образователните си 

стремежи, като осигурява най-доброто решение за продуктивност на Microsoft без 

допълнителна стойност за лицензиране. 

 

Как да получа безплатен Office 365 ProPlus? 

Ако Вашето училище е одобрено и е разрешило самостоятелно абониране, но в 

момента нямате Office 365 в училището си- 

1. Отидете на Office.com/GetOffice365 

2. Щракнете върху връзката “Find out if you’re eligible” (Вижте дали сте одобрени) 

3. Впишете предоставения от училището ви имейл адрес 

4. Следвайте връзката, която ви е изпратена на имейла, за да завършите регистрацията 

5. Инсталирайте Office и влезте с новосъздадената си ID за Office 365 

Ако Вашето училище е одобрено, разрешило е самостоятелно абониране и имате Office 

365 в училището си- 

1. Отидете на Office.com/GetOffice365 

2. Щракнете върху връзката “Find out if you’re eligible” (Вижте дали сте одобрени) 

http://www.office.com/GetOffice365
http://www.office.com/GetOffice365


 Page | 2 

 

3. Впишете предоставения от училището ви имейл адрес 

4. Следвайте подканите, за да влезете в Office 365 

5. Изтеглете Office и влезте с ID на училището си 

Ако училището ви не е разрешило самостоятелно абониране, а вместо това ви е 

назначило като потребител- 

1. Влезте в Office 365 с идентификационните данни на училището си от тук. 

 

2. Така ще преминете към страницата за инсталиране, откъдето можете да отворите софтуера на 

вашия Office 365 ProPlus! 

 

Получавам ли нещо друго, освен Office 365 ProPlus, когато използвам процеса за 

самообслужване? 

Освен че имате достъп до клиента на Office ProPlus, където има приложения като Word, Excel, 

PowerPoint и OneNote, които работят на вашите PC и Mac машини, можете да активирате 

клиентите на своя iPad, iPhone и Android Phone, с което получавате достъп да редактирате и 

преглеждате домашната си работа в движение. 

Освен това, получавате 1 TB съхранение чрез OneDrive for Business, за да си обезпечите достъп 

до всички ваши документи винаги, когато ви потрябват. 

Ако използвате компютър, на който няма инсталиран Office, не се притеснявайте - можете да 

редактирате или преглеждате тези задания в Office Online във всеки браузър. 

 

На какви устройства мога да използвам Office 365 ProPlus? 

Office поддържа PC и Windows таблети, работещи с Windows 7 или по-нова версия, и Mac 

машини с Mac OS X 10.6 или по-нова версия. 

https://portal.microsoftonline.com/OLS/MySoftware.aspx
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Office за iPad може да бъде инсталиран на iPad устройства, работещи с версия 7.0 или по-нова. 

За информация относно мобилните устройства посетете http://office.com/mobile . 

 

Какви други опции се предлагат, ако не съм одобрен за Student Advantage чрез моето 

училище? 

 Използвайте Office Online безплатно 

Онлайн версията на любимите ви приложения на Office, където можете да 

споделяте и едновременно да работите по документите си със съученици и 

приятели. Няма нужда да сливате различните версии по-късно. 

 Заредете приложението OneNote за PC, Mac, мобилни телефони и таблет 

 Закупете си: 

Office 365 University (най-добрият за студентите в университета) 

Office 365 Home Premium 

 

Какво става, когато завърша образованието си? 

Когато завършите, абонаментът Ви за Office 365 чрез Вашето учебно заведение приключва след 

завършването. 

Можете да се включите в другите предлагани потребителски или търговски оферти. 

Ако имате Office 365 Education в училището си, трябва да се уверите, че сте прехвърлили 

всичките си файлове от училищния си OneDrive на личния си OneDrive преди завършването. 

 

Какво включва Office 365 ProPlus? 

Office 365 ProPlus идва с пълна версия на Office и познатите приложения на Office, като Word, 

Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote и много други. 

Office 365 ProPlus е услуга, базирана на потребителя, и позволява на всеки учащ да инсталира на 

максимум пет PC или Mac машини, и пет таблета (iPad) и да има достъп до мобилните 

приложения на Office на iPhone и Android телефони. 

(Приложенията на Office Mobile са включени при всички телефони с Windows). 

http://office.microsoft.com/en-us/business/redir/FX010246245.aspx
http://office.microsoft.com/en-us/web-apps
http://www.onenote.com/
http://www.microsoftstore.com/store/msusa/en_US/pdp/Office-365-University/productID.275549300?lc=1033&redirect=true
http://office.microsoft.com/en-us/home-premium/
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За повече информация щракнете тук. 

 

Могат ли учащите да инсталират Office за iPad чрез това предимство на Office 365 ProPlus? 

Да, това се отчита спрямо лимита за инсталирането му на 5 таблета. 

Просто инсталирайте приложенията и влезте с ID на училището си. 

 

Това заменя ли продукта Office 365 University или Office Home & Student? 

Не, Office 365 University ще продължи да се продава, за да могат студентите в колежите и 

университетите, които не се възползват от офертата за преимуществото на това безплатно 

предимство или не са одобрени за него, и аналогично за Office 365 Home Premium. 

 

По какво се различава предложението за стойността за Office 365 University и Office 365 

ProPlus за учащите? 

Office 365 University включва 60 минути на месец Skype premium. 

Office 365 ProPlus включва допълнителни организационни приложения, като Lync, и няколко 

добавени технологии за организационни цели (Information Rights Management като един от 

примерите), които не се предлагат в Office 365 University. 

Когато училищата комбинирате предимството на Office 365 ProPlus с Office 365 Education, 

учащите получават достъп до по-разширени инструменти за сътрудничество, като Outlook и 

Lync. 

 

Ако наскоро съм закупил Office, а сега мога да кандидатствам и за безплатен Office 365 

ProPlus чрез моето училище, ще получа ли някакъв кредит и/или компенсация? 

Не. Закупеният Office е потребителско предложение, а учащите могат да продължат да се 

възползват от преимуществото на закупената оферта. 

 

Ако вече съм инсталирал Office 365 University на своя компютър, какво ще стане, ако се 

опитам да инсталирам Office 365 ProPlus? 

http://technet.microsoft.com/en-us/library/gg702619.aspx
http://office.microsoft.com/en-us/academic/
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Клиентът на Office поддържа както наличието на личен акаунт за Office 365 (използван, когато 

сте се абонирали за Office 365 University), така и училищен акаунт (данни за влизане, получени от 

Вашето училище), учащите ще могат да останат вписани и с двете. 

Инсталирането на Office ще разполага и с личната Ви ID, и с ID на институцията, свързани с него 

след инсталирането. 

 

Ако ми трябва помощ за инсталирането, къде да отида? 

Ако имате проблеми с инсталирането на Office, посетете Install Office on your PC or Mac with 

Office 365 for business за инструкции по инсталирането. 

Инсталирайте Office на своя PC или Mac с Office 365 for business 

https://support.office.com/Article/Install-Office-on-your-PC-or-Mac-with-Office-365-for-business-72977511-dfd1-4d8b-856f-405cfb76839c
https://support.office.com/Article/Install-Office-on-your-PC-or-Mac-with-Office-365-for-business-72977511-dfd1-4d8b-856f-405cfb76839c

