הוראות להורדת תוכנת  Microsoft Office 2019 for Macעבור עבודה בבית
 .1תהליך הורדת חבילת התוכנה  Microsoft Office 2019והתקנתה מצריכים חיבור
לאינטרנט .לאחר ההתקנה אין צורך בחיבור שוטף לאינטרנט.
 .2חשוב מאוד :יש לבצע את ההוראות במדויק ולא לדלג על שלבים.
 .3ניתן להתקין את חבילת התוכנה רק על מערכות הפעלה  MacOS 10.12ומעלה.
 .4לפתוח דפדפן ( – )Browserולהכניס את הכתובת הבאה בשורת הכתובת:
https://iucc.onthehub.com

 .5יתקבל המסך הבא:

במסך זה יש ללחוץ על הקישור " "Registerבצד ימין למעלה.
 .6יתקבל המסך הבא:

 .7באזור במסך שכתוב " "Account Verification > Verify Registration Codeיש
להכניס את קוד הרישום שקיבלתם במערך המחשוב והוא:
1

__________________
יש להקפיד להכניס את התווים באנגלית באותיות גדולות ()Capital Letters
לאחר הכנסת הקוד יש ללחוץ על כפתור "."Continue
 .8יתקבל המסך הבא:

במסך זה יש צורך להכניס את הפרטים המדויקים שלכם בשדות הרלוונטיים.
בשדה " "First Nameיש להכניס את השם הפרטי שלכם.
בשדה " "Last Nameיש להכניס את שם המשפחה שלכם.
בשדה " "Email Addressיש להכניס את כתובת ה  Emailשלכם.
בשדה " "Choose a Passwordיש צורך לבחור סיסמא איתה תוכלו לגשת לאתר זה
לצורך הורדת התוכנה .הסיסמא לא צריכה להיות זהה לסיסמא הארגונית .חשוב
לשים לב ,אורך הסיסמא חייב להיות לפחות  6תווים.
בשדה " "Confirm Passwordיש להקליד פעם נוספת את הסיסמא שבחרתם.
לאחר מכן ,תתבקשו לסמן ב  Vאת התיבה שלצד הכיתוב "I'm not a robot" :שתוצג
על המסך (זהו מנגנון אבטחה).בתום הכנסת כל הפרטים יש ללחוץ על כפתור
""Register
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 .9יתקבל מסך עם רשימת תוכנות .יש ללחוץ במסך זה על הקישור
")."Office Home & Business 2019 (Mac/PC

 .10יתקבל המסך הבא:

 .11על מנת להמשיך יש ללחוץ על הכפתור"Add To Cart" :
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 .12יתקבל המסך הבא:

במסך זה יש ללחוץ על הכפתור " "Check Outבצד ימין למטה.
 .13יתקבל המסך הבא:

בתחתית מסך זה יש  2שדות:
שדה בשם " "Usernameבו צריך להכניס את כתובת ה  Emailאיתה נרשמים.
שדה בשם " "Signatureבו צריך להכניס את השם המלא איתו נרשמים .מתחת
לשדות ניתן לראות את הפרטים שצריך להכניס.
לאחר מילוי הפרטים יש ללחוץ על הכפתור " "Accept

4

 .14יתקבל המסך הבא:

מסך זה מכיל את "מפתח המוצר" ( )Product Keyאשר כתוב באדום .מפתח
המוצר מורכב מחמישה חלקים אשר כל חלק מכיל  5תווים (סך הכל  25תווים).
חשוב מאוד :יש לרשום את מפתח המוצר בצד.
במסך זה יש לוודא את הפרטים וללחוץ על הכפתור " "Downloadבצד שמאל
באמצע.
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 .15יתקבל המסך הבא:

במסך זה יש ללחוץ על הכפתור " "Downloadבצד שמאל מרכז

 .16יתקבל המסך הבא:

במידה ויש לכם/ן חשבון  Emailשל חברת מיקרוסופט ,ניתן להרשם איתו על-ידי לחיצה על
כפתור " ."Sign Inבמידה ואין לכם/ן חשבון  Emailשל חברת מיקרוסופט ,ניתן ללחוץ על
הכפתור " "Create a new accountכדי ליצור חשבון  Emailחדש במערכות של חברת
מיקרוסופט .יש לעקוב אחר ההוראות בזמן יצירת החשבון.
 .17במידה וכבר יש לכם חשבון במערכות של חברת מיקרוסופט יש ללחוץ על כפתור ""Sign In
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 .18יתקבל המסך הבא:

במסך זה יש להכניס את כתובת המייל שיש לכם במערכות של חברת מיקרוסופט.
לאחר הכנסת הכתובת יש ללחוץ העל הכפתור Next
 .19יתקבל המסך הבא:

במסך זה יש להכניס את הסיסמא עבור החשבון שלכם בחברת מיקרוסופט.
לאחר מכן ,יש ללחוץ על הכפתור "."Sign in
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 .20יתקבל המסך הבא:

במסך זה יש לבחור את " "Country or Regionמתוך הרשימה הנפתחת וכן לבחור את ה
" "Languageמתוך הרשימה הנפתחת .מומלץ מאוד לבחור אנגלית.
לאחר מכן ,יש ללחוץ על הכפתור ""Next

 .21יתקבל המסך הבא:

במסך זה יש לעבור על הפרטים .לאחר מכן יש ללחוץ על הכפתור "."Next
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 .22יתקבל המסך הבא:

במסך זה יש ללחוץ על הקישור "Install" :אשר נמצא בצד ימין של המסך.

 .23יתקבל המסך הבא:

במסך זה יש ללחוץ הכפתור "."Install
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 .24יתקבל המסך הבא:

יש ללחוץ על הקישור "."Allow
 .25לאחר הלחיצה על  Allowיתחיל תהליך הורדת התוכנה למחשב .קובץ ההתקנה ירד
לספריית " ."Downloadsבתום הורדת קובץ ההתקנה יש להכנס לספריה זו ולהפעיל משם
את קובץ ההתקנה .יופיעו מסכים אשר יסייעו בתהליך התקנת התוכנה .יש לאשר במסכים
אלו את התנאים וההוראות.
 .26חשוב מאוד :על מנת שיהיה אפשר לבצע התקנה נוספת של חבילת התוכנה

במקרה הצורך ,יש לגבות את הקובץ הנ"ל במקום נוסף כגון ,דיסק און קי ,כונן
קשיח חיצוני וכדומה.
 .27בסיום תהליך ההתקנה ניתן יהיה להכנס לספריית  Applicationsולהפעיל את אחת מתוכנות
ה  .Officeבהפעלה הראשונה יופיע החלון הבא:

בחלון זה יש ללחוץ על "."Get Started
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 .28יתקבל המסך הבא:

בחלון זה יש ללחוץ על הכפתור ""Sign In
 .29יתקבל המסך הבא:

במסך זה יש להכניס את כתובת ה  Emailשלכם במערכות של חברת מיקרוסופט אותה כבר
הכנסתם בשלבים הקודמים .לאחר מכן יש ללחוץ על הכפתור "."Next
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 .30יתקבל המסך הבא:

במסך זה יש להכניס את הסיסמא .לאחר מכן יש ללחוץ על הכפתור ""Sign in

.31

בהצלחה.
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