ARNES AAI
Z vstopom naše šole v ArnesAAI učitelji in dijaki pridobite dostop do storitev, ki so pridružene
ArnesAAI.
•

Pridobite eno uporabniško ime, ki ga lahko uporabljate za dostop do storitev na svoji
organizaciji, kot tudi do vseh ostalih storitev, ki so del ArnesAAI.

•

Pridobite dostop do številnih storitev v slovenskem ter evropskem izobraževalnem in
raziskovalnem prostoru.

•

Manj težav pri izgubi ali zlorabi uporabniških podatkov, saj vse tovrstne težave rešujete na
domači organizaciji.

Za začetek uporabe nujno izvedete naslednje:
•

Sprememba gesla za AAI račun: https://mdm.arnes.si/Prijava/Login.aspx

•

Izberite geslo, ki je dovolj močno, in ki ga poznate samo vi in ga znate na pamet!

1. OBLAK 365 ali MICROSOFT 365
Vsi dijaki in učitelji naše šole imajo s svojo digitalno identiteto AAI dostop do spletnih storitev in orodij
ter prenosa namiznih verzij Office 365: vsi pisarniški programi, poštni program Outlook, OneDrive,
Sharepoint, MS Teams in druge MS storitve.
•

Za začetek je potrebna prva prijava z AAI v Oblak 365, kjer nastavite, da se tekstna
sporočila pošiljajo na vašo številko mobitela: https://o365.arnes.si/

•

Za uporabo namiznih programov se je na računalniku potrebno z AAI vpisati v Word,
OneDrive in Outlook.

2. ŠOLSKA OZ. SLUŽBENA POŠTA
AAI lahko uporabljate tudi kot e-naslov za šolsko pošto.
•

e-naslov za dijake: ime.priimek@students.szslj.si

•

e-naslov za učitelje: ime.priimek@szslj.si

Za začetek je potrebna prva prijava z AAI v Oblak 365, kjer v Outlooku lahko nastavite tudi
preusmeritev e-pošte na drug e-naslov – to priporočamo samo dijakom.
2.1

Aplikacija OUTLOOK

Za spremljanje e-pošte na telefonu priporočamo namestitev aplikacije Outlook.

3. ARNES SPLETNE UČILNICE
Spletno mesto: https://ucilnice.arnes.si
Prijava: AAI
3.1

Aplikacija MOODLE

Priporočamo, da na svoje mobitele naložite tudi aplikacijo za spletne učilnice Moodle.
•

Pri nastavitvah za spletno mesto vpišete: https://ucilnice.arnes.si

•

Prijavite se z AAI prijavo, dijaki kot »Learner«.

Navodila so objavljena tudi v spletni učilnici, pod rubriko Uporabniški priročnik/Moodle Mobile:
https://sio.si/vodici/moodle/#_moodle_mobile

4. ARNES ZOOM
Arnes Zoom je licencirana verzija za šolstvo in se vanjo prijavimo tako učitelji kot dijaki z AAI
računom. Lahko uporabljate spletno aplikacijo, priporočamo pa, da imate nameščeno namizno.
•

Spletni naslov za prijavo in urejanje videokonferenc: https://arnes-si.zoom.us.

•

Navodila za prvo prijavo:
http://www.arnes.si/storitve/multimedijske-storitve/arnes-zoom/

•

Navodila za prijavo v Zoom:
https://podpora.sio.si/videokonference-zoom-webinar-7/

4.1

POVZETEK NAVODIL ZA PRIJAVO Z AAI:
•

Odprite aplikacijo Zoom.

•

Na prvem zaslonu izberite možnost Sign in nato na drugem zaslonu izberite gumb Sign In
with SSO.

•

Vpišite domeno arnes-si in kliknite na Continue.

•

Odpre se okno v brskalniku, kjer se prijavite z AAI.

Aplikacija si prijavo zapomni, kar pomeni, da boste lahko videokonference nato odpirali kar iz
aplikacije same.

