
Neptun üzenet 

Kedves Hallgató! 

Az ELTE távolléti oktatáshoz használt egyik támogatott eszköze (a megszokott 
Canvas/Moodle rendszerek mellett) a Microsoft Teams és a Microsoft Stream 
(mindkettő az Office 365 része) lesz 

Ennek használatához mindenkinek szükséges ú.n. IIG/Caesar azonosító. 

 Azon aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók, akinek még nincs ilyenje, 
azok a https://ugykezelo.elte.hu oldalon, Neptun kódjuk megadásával online 
igényelhetik! 

 Azon aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatóknak, akik már korábban igényeltek 
IIG/Caesar azonosítót, és az elsődleges e-mail 
címük eddig azonosito@caesar.elte.hu volt, azoknak 2020.03.16-
án megváltozott azonosíto@student.elte.hu-ra. 

Emiatt az Office365-be (és így a Teams-be) ők mostantól 
a azonosito@student.elte.hu címmel tudnak belépni, és az érintett hallgatóknak az ezzel 
a címmel használható Office365-ös postafiók is létrejött a rendszerben. 

Az ehhez tartozó webes felület itt érhető el: https://outlook.office.com 

 Ez azt is jelenti, hogy az érintett hallgatóknak jelenleg (és átmenetileg) 2 postafiókja is 
van (az O365-ben azonosito@student.elte.hu, a régi szerveren 
pedig azonosito@caesar.elte.hu címmel), így az eddig megszokott címet továbbra is 
tudják használni a régi webes felületen (https://webmail.elte.hu). 

 A Teams-hez készített rövid használati útmutatónkat itt 
található: http://iig.elte.hu/file/2020_teams_hasznalata_mod.pdf 

 Ha az oktató a Neptun-ban egy kurzushoz igényel Office365 integrációt, akkor a kurzus 
csoportja létre fog jönni a Teamsben, így a hallgatók automatikusan be fognak kerülni 
várhatóan több Teams csoportba is. 

 Megkérünk mindenkit, hogy tesztelje le a héten, hogy be tud-e a jelentkezni a Teams 
szolgáltatásba, hogy a jövő héten minél gördülékenyebben el tudjon indulni a 
távolléti oktatás! 

 Ha valaki azt tapasztalja, hogy az azonosito@student.elte.hu címével és a caesar-os 
jelszavával nem tud belépni a Teams-be, akkor első lépésként érdemes lehet 
a https://ugykezelo.elte.hu címen megújítani az azonosítóhoz tartozó jelszót (akár a régi 
jelszó újra megadásával), mert a rendszer a 2 évnél régebbi jelszavakat nem fogadja el. 

Akinek a fentiek után is belépési problémája van az O365-be, az 
az operator@elte.hu címen jelezheti ezt felénk (lehetőleg az azonosito@caesar.elte.hu-
s címéről)! 

Üdvözlettel: ELTE Informatikai Igazgatóság 
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