Изтегляне и инсталиране на Windows 10 Education за ученици
Учениците могат безплатно да инсталират Windows 10 Education Upgrade на до 2 устройства.
Инсталационния файл може да бъде изтеглен от сайта https://edumon.onthehub.com/. Учениците
първо трябва да се идентифицират с училищния акаунт xy12345678@edu.mon.bg от бутон Sign In.

От екрана се избира иконата на Windows 10, при което се визуализират две версии на Windows
10 Education. Препоръчваме да изберете Windows 10 Education (Multilanguage), като изберете
бутон Add to Cart вдясно на посочения продукт, за да го добавите в количката за изтегляне.

Изтеглянето на Windows 10 за учениците е безплатно и трябва да виждате Free в
полето за цена (Price)!

Не е необходимо да добавяте от платените приложения!
Избирате бутонa Check Out най‐отдолу, след което излиза страница с описание на условията за
ползване. По надолу на страницата се изисква ученикът да въведе неговите данни. В полето
Username трябва да се впише пълният имейл xy12345678@edu.mon.bg, а в полето Signature
(type name) се изписва името, точно както е показано под самото поле. След като се попълнят
данните се избира бутон Accept.

Получавате съобщение, че Вашата поръчка е потвърдена и ще получили на имейла си писмо с
поръчката, което съдържа продуктовия ключ, който е необходим, за да имате лицензиран
Windows 10. Продуктовия ключ се вижда и на екрана. Може да съхраните този ключ в един
текстов документ. Избирате бутон Get Started.

Отваря се подробна инструкция как да изтеглите и инсталирате, като трябва да изберете линка
Go to Microsoft’s ISO Software Download Site, като целта е да изтеглите ISO файла, от който ще
може да инсталирате Windows 10.

За да инсталирате Windows:
‐
‐
‐

Трябва да имате продуктов ключ
Трябва да имате интернет връзка
Трябва да имате флаш памет (поне 8 GB) или DVD

Най‐отдолу на този прозорец имате бутон Download tool now с възможност да запазите ISO
файла, като окажете къде да бъде запазен.
Препоръчва се инсталацията на Windows да се прави от хора, които имат познания!
В сайта от линк Installing Windows 10 using the media creation tool може да видите инструкция
как да бъде използван сваления файл MediaCreationTool2004.exe, чрез който става
инсталацията на Windows 10 Education Upgrade.

Изтегляне и инсталиране на Офис пакет
От сайта https://edu.mon.bg влизте с xy12345678@edu.mon.bg в профила си от горния десен
ъгъл на началната страница изберете Инсталиране на Office, след което изберете приложения
на Office 365.

отваря се прозорец от който да изтеглите и инсталирате Office, след което следвайте стъпките
на екрана, за да завършите инсталацията.

