How to
Sign Up With
Microsoft Teams.

First log in with your student email to AUE University at office.com.
If you have a problem logging in, contact support@fon.mk.
Enter teams.microsoft.com in your search engine (google chrome)
and the following will be displayed:

Select
"Sign up for Teams"
option, which will show
you the following:

MK: Тука ја избирате опцијата “Sign up for Teams”, при што ќе Ви се прикаже
следново:

MK: Откако ќе ја изберете опцијата “Sign up for free” при што ќе Ви се прикаже
следново:

EN: Here you select the option
"Sign up for free" ; which will
show you the following:

Here you enter your AUE student e-mail
Select “Next”
when a succession display on the screen
appears:

MK: Потоа го внесувате Вашиот студентски e-mail од AUE (ние во моментов
test@fon.mk) и избирате “Next”:

Choose the option
"Sign me up"
when the next
window appears:

Re-enter your
AUE student email
address & click
"Sign up"

MK: Во празното поле повторно го внесувате својот e-mail (test@fon.mk) и
селектирате ‘Sign up’ откако ќе се прикаже на екранот.

Click "I'm a student" which will then
display the following window

MK: Следно, ја избирате опцијата “I’m a student” при
што ви се прикажува следново:

MK: Тука повторно го потврдувате Вашиот e-mail при што Ви се прикажува
горенаведеното, и со тоа, завршувате со постапката за активирање на апликацијата
“Teams” на вашиот Office365 mail.
При повторно логирање со Вашиот e-mail во горниот лев агол кај ‘App launcher’
опцијата, ќе Ви
се прикаже и апликацијата Teams како на приказот подолу:

Re-confirm your e-mail address.
This step will complete the process of your "Teams" activation
on Office365 mail. When you log in again with your e-mail in
the upper left corner of the App launcher option, the
Teams application will be displayed as shown above.

