Приблизний порядок інсталяції та початку роботи з Microsoft Teams на мобільних
пристроях
(процес описано на прикладі екосистеми Android, процес на iOS ідентичний).
0. Дані для входу
0.1. Логін та пароль вам надаються викладачем чи IT-адміністратором закладу. При
введенні уважно перечитуйте їх для правильного перенесення або копіюйте та вставляйте
напряму у відповідні поля. Також можна скористатися менеджером паролів для
запам’ятовування та автоматичного вводу. Наданий пароль є тимчасовим і далі під час
першого входу буде запропоновано його змінити. Новий пароль має містити 8 символів,
серед яких хоча б одну велику літеру, маленьку літеру та цифри (кількість а порядок не
мають значення). Часто використовувані паролі та паролі що легко вгадуються
відкидаються, також не допускається використання логіну в якості паролю.
0.2. В кінці реєстрації буде необхідно ввести свій справжній поточний номер телефону або
адресу електронної пошти у якості резервного способу автентифікації для відновлення
доступу у разі втрати даних для входу (ввівши присланий код підтвердження). Також на
під час першого входу рекомендується вимкнути блокування телефону пін-кодами,
відбитками пальців чи іншими методами. Якщо мобільний пристрій підтримує режим
розділеного екрану можна його використовувати (відкривши MS Teams та
аутентифікатор).
1. Встановлення.
1.1. Відкрийте магазин додатків вашого мобільного пристрою (Google Play/Galaxy
Store/Meizu App Store/Mi App Store/Amazon Appstore чи інший, крім HUAWEI AppGallery
або ж Apple App Store на iOS (аутентифікатор може бути доступним не в усіх магазинах
та не для всіх пристроїв).
1.2. Введіть у рядок пошуку Microsoft Teams та відкрийте сторінку програми.

1.3. Натисніть кнопку «Установити» (може називатись іншим чином в залежності від
використовуваної мови та додатку).

1.4. Доки триває процес завантаження та інсталяції відразу можна попередньо встановити
програму аутентифікатор.

2. Вхід
2.1. Відкрийте Microsoft teams та ведіть наданий вам логін (адресу електронної пошти) та
натисніть «увійти».

2.2. Введіть наданий вам одноразовий пароль та натисніть «увійти»:

2.3. Введіть одноразовий пароль ще раз у перший рядок. Придумайте чи згенеруйте новий
пароль та введіть у другий рядок. Введіть новий пароль ще раз у третій рядок для
підтвердження та натисніть «увійти».

2.4. Натисніть «Далі» для підключення аутентифікатора.

2.5. Інсталюйте аутентифікатор, якщо цього не було зроблено раніше та натисніть «далі».

2.6. Натисніть на посилання для додавання аутентифікатора.

2.7. Підтвердіть додавання у аутентифікаторі.
2.8. Підтвердіть вхід у аутентифікаторі, спливаючому вікні або на панелі сповіщень
(залежить від виробника пристрою) після чого опція «далі» стане доступною.

2.9. Після підтвердження натисніть «далі».

2.10. Вибрати з запропонованих (номер телефону для СМС чи електронна поштова
скринька) резервний метод аутентифікації (наприклад для відновлення доступу у разі
втрати паролів). Ввести будь-яку адресу своєї електронної поштової скриньки (крім
наданої навчальним закладом), у разі вибору номеру телефону спочатку вибрати код
країни. Натиснути «далі» для підтвердження.

2.11. Перейти до своєї електронної поштової скриньки (чи вхідних СМС) та копіювати
отриманий код до поля вводу (опція пропустити не рекомендується).

2.12. Готово, вхід виконано. Після відображення підказок з використання відобразиться
список доступних груп користувачів.
2.13. Уразі виникнення проблем з входом можна спробувати увійти з будь-якого браузера
за посиланням https://teams.microsoft.com/ та повторити кроки 2.1-2.11. Також можна
увійти з персонального комп’ютера повторивши все ті ж кроки 2.1-2.11.
2.14. Уразі відсутності на пристрої вільного місця використовуйте вхід за допомогою
браузера, аутентифікатор може бути встановлений на будь-який інший підтримуваний
пристрій з ОС Android чи iOS (підтримка аутентифікатора у Windows 11 не перевірялася).

3. Відновлення доступу з використанням резервного методу аутентифікації
3.1. У вікні вводу пароля вибрати опцію відновлення. У наступному вікні ввести логін та
пройти підтвердити що ви людина та натиснути «далі».

3.2. Вибрати будь-який з доступних метод верифікації. По аналогії з пунктом 2.11. ввести
отриманий код.

