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SMSM išnuomojo mokytojams M365A3 licencijas.

Microsoft suteikė nemokamai vis iems mokiniams M365 A3

licencijas

eMokykla tenante sukurta vartotojų paskyros visiems vidurinio

lavinimo darbuotojams, kurie registruoti mokytojų registre.

eMokykla tenante sukurta vartotoju paskyros visiems vidurinio

lavinimo moksleiviams, kurie registruoti moksleivių registre

Šiuo metu visiems vartotojams priskirtos A1 licencijos.

Mokykla pati nusprendžia kam priskirt i A3 licencijas.

Įžanga



Mokinio prisi jungimo vardas

pirmos trys vardo raidės + pirmos penkios

pavardės raidės+paskutiniai 4 mokinio Asmens

ID skaičiai

Pvz . : Je i mok inys Vardas Pavardenis su mok in io numer iu

1234567 – j o var t o t o jo vardas bus “VarPavar4567 ”

(nenaudojamos ra idės ĄČĘĮŽ . Pake is tos į ACEIZ . )

Kaip kuriami vartotojai



Mokytojo vartotojo vardas

pirmos dvi vardo raidės + pirmos penkios

pavardės raidės+paskutiniai 4 Asmens ID

skaitmenys

Pvz . : Je i mokyto jas Vardas Pavardenis su “Asmens ID”

numer iu 1234567 ta i j o var to t o j o vardas būtų - “VaPavar4567 ”

(nenaudojamos ra idės ĄČĘĮŽ . Pake is tos į ACEIZ . )

Kaip kuriami vartotojai



Mokinio pradinis slaptažodis

Slapta.+Mokinio Asmens ID

Pvz. :  je i  mok inys  Vardas  Pavarden is  su mok in io  numer iu  

1234567 – jo  prad in is  s laptažod is  būtų  

“S lapta .1234567”

Kaip kuriami slaptažodžiai



Mokytojo pradinis slaptažodis

Slapta.+Asmens ID+Asmens ID

Pvz. :  Je i  mokyto jas  Vardas  Pavarden is  su Asmens  ID 

numer iu  1234567 ta i  jo  prad in is  s laptažod is  būtų   

“S lapta .12345671234567”

Kaip kuriami slaptažodžiai



Mokyklos administratorius yra jos

direktorius/ė .

• Prisijungimas pr ie administratoriaus

konsolės

• Administracinio vieneto pasir inkimas

• Slaptažodžio pakeit imas

• Licencijos pakeit imas

Pastaba: mokyklos tur inčios laik iną

direktorių tur i kreipt is į

support lt@squal io.com , kad būtų priskirtas

administratorius.

Mokyklos administratorius 
gali atlikti



m365.emokykla. lt

M365 vartotojo instrukcija

M365 administravimo instrukcija

Kur pateikiama mokomoji
medžiaga?



Kur mokykla gali kreipt is pagalbos.

Squalio jums visada pagelbės. Kreipt is adresu 

support lt@squalio.com

Jau esame susikūrę vartotojus, ar galėsime priskirt i A3 l icencijas 

j iems.

Ne. Dėl MS licencijavimo principų visi vartotojai turi būt i po vienu 

tenantu .  Bet galima daryt i duomenų migravimą į naujus vartotojus.

Kaip sukurt i vartotojus, jei jų nėra registre.

Kreipt is support lt@squalio.com, naujas vartotojas kuriamas t ik su 

direktoriaus patvirt inimu.

Dažniausiai užduodami klausimai

mailto:supportlt@squalio.com
mailto:supportlt@squalio.com


Ar gali mokykla pridėti savo domeną ir naudoti ne emokykla. lt?

Taip gali Squalio jums pagelbės. Kreipt is adresu 

support lt@squalio.com

Dažniausiai užduodami klausimai

mailto:supportlt@squalio.com


Klausimai?


