INSTALLATIEHANDLEIDING
Microsoft Office 365 ProPlus
- - Voor Windows en Mac
-

Klik op de downloadlink die zowel in je e-mail als productkluis vermeld staan. Je komt dan uit op een
registratiepagina waar je een @surfspot.nu of een @basisschool.surfspot.nu e-mailadres kunt
aanmaken. Met dit e-emailadres kun je vervolgens inloggen op https://login.microsoftonline.com/ en
vanaf hier kun je de programma’s downloaden. De registratiepagina ziet er als volgt uit:

Vul op bovenstaande pagina je persoonlijke gegevens in. Let hier op volgende zaken.
1. In de gebruikersnaam kun je geen spatie gebruiken.
2. Mocht het invullen niet lukken, probeer het dan eens via een andere internetbrowser.
Nadat je alles hebt ingevuld klik je op ‘’registreren’’. Vervolgens ontvang je onderstaande e-mail van
activatie@surfspot.nl. Heb je deze niet ontvangen? Controleer dan nog voor de zekerheid je Postvak
Ongewenst. Kies in deze e-mail voor ‘’Activeer Office 365 account’’.
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Als je het account hebt geactiveerd kom je op de volgende internetpagina uit waar je te zien krijgt dat
je Office 365 account succesvol geactiveerd is:

Hier krijg je ook nog een bevestigingsmail van (onderstaande afbeelding), het is handig om deze mail
goed te bewaren. Zodat je nog weet wat je gegevens zijn bij eventuele herinstallatie, of het
installeren op een andere computer. Hier geven we straks meer uitleg over.

Volg de link ‘’Log nu in en ga aan de slag met Office 365’’ en log hier in met jou zojuist aangemaakte
e-mailadres en het bijbehorende wachtwoord.
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Als je bent ingelogd kom je op onderstaande pagina uit. Kies hier voor ‘’Nu installeren’’ en het
installatieproces zal starten. Vervolgens is de software geïnstalleerd op je computer!
Ter informatie, het is helaas niet mogelijk om de programma’s onafhankelijk van elkaar te
downloaden en te installeren.

Lukken bepaalde dingen nog niet? Kijk op de volgende pagina of jou vraag er tussenstaat!
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Ik wil de software opnieuw installeren nadat ik computer problemen had.
Om Office 365 ProPlus opnieuw op jouw computer te installeren hoef je niet nogmaals de
productcode of de oorspronkelijke downloadlink te gebruiken. Het klopt dus dat de vouchercode niet
meer werkt als je deze al in gebruik hebt.
Je kunt Office 365 ProPlus opnieuw op je computer te installeren door opnieuw met je Microsoftaccount ...@(basisschool.)surfspot.nu in te loggen op: https://login.microsoftonline.com/ Na inlog kun
je de gewenste Microsoft Office-programma’s opnieuw downloaden en installeren.
Ik wil de software op een andere computer installeren maar mijn vouchercode werkt niet.
Om Office 365 ProPlus op een andere computer te installeren hoef je net zoals bij een herinstallatie
niet nogmaals de productcode of de oorspronkelijke downloadlink te gebruiken.
Je kunt Office 365 ProPlus opnieuw op je computer installeren door opnieuw met je Microsoftaccount ...@(basisschool.)surfspot.nu in te loggen op: https://login.microsoftonline.com/ Na inlog kun
je de gewenste Microsoft Office-programma’s opnieuw downloaden en installeren.
Ik ben mijn wachtwoord vergeten.
Je kunt het wachtwoord aanpassen via onderstaande link. Je ontvangt vervolgens een nieuw
wachtwoord. Let op dat deze e-mail misschien in het Postvak Ongewenst terecht komt.
https://office.surfspot.nl/passwordreset#StartPage
Lukt het hierna nog niet? Stuur ons het @surfspot.nu/@basisschool.surfspot.nu e-mailadres wat je
hebt aangemaakt en wij zullen het wachtwoord voor je wijzigen.
Mijn gebruikersnaam wordt niet herkend.
Als je de melding krijgt dat je gebruikersnaam niet herkend wordt dan is de activatie helaas niet goed
gegaan. Stuur ons het @surfspot.nu/@basisschool.surfspot.nu e-mailadres wat je hebt aangemaakt
en wij nemen contact op met de aanbieder om dit op te lossen. Je kunt mailen naar info@surfspot.nl
Ik moet een vouchercode invullen op de registratiepagina.
Als je de download-link volgt vanuit de productkluis moet er normaal gesproken al een vouchercode
ingevuld zijn op de registratiepagina. Is dit niet zo, kijk dan in je productkluis en klik op het icoon van
Office 365 ProPlus. Hier vind je de vouchercode.
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Mijn vouchercode werkt niet maar ik heb nog geen @surfspot.nu/@bassischool.surfspot.nu
account aangemaakt.
Als je nog geen account hebt aangemaakt maar de vouchercode werkt niet, kun je ons e-mailen naar
info@surfspot.nl. We zullen dan controleren of er inderdaad geen account is en je van een nieuwe
vouchercode voorzien als het nodig is.
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