Brukerveiledning for nedlastning av programmer for
Windows og Mac OS X
Denne brukerveiledningen inneholder informasjon og installasjonsveiledning for følgende
programmer:








Microsoft Office 365
preSens
Adobe Reader
Ordnett Pluss
Geogebra
MathType
Musescore 2

Oppstår det problemer med en installasjon kan IT kontaktes for hjelp.
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Microsoft Office 365 (Windows og Mac OS X)
(For alle elever)
Hva: Microsoft Office 365 er pakke med programvare fra Microsoft. Pakken inneholder
kjente programmer som Word, Powerpoint og Excel. Disse programmene er standard og skal
brukes både til innleveringer, heldagsprøver og eksamen.
Hvordan:
Programvaren lastes ned fra https://login.microsoftonline.com/.
Logg inn med feidebrukeren:
Brukernavn: «Feide-brukernavn» @o365.mrvgs.no
Passord: Feide-passord

Når du har logget på kan man laste ned og installere Office-pakken inkludert en liten
installasjonsveiviser. Pass på at du er koblet til internett under installasjonen.

Om du får beskjed om at Bruker-ID-en eller passordet ikke gjenkjennes dobbeltsjekk at du har
skrevet inn riktig brukernavn og passord. Elever som har et passord som ikke støtter
passordkravet til Microsoft kan endre passord gjennom https://brukerid.mrfylke.no. Passordet
må ha minst 8 tegn, inneholde minst en stor bokstav, en liten bokstav og et tall. Når passordet
har blitt endret vil det ta opptil 30 minutter før de kan logge på.
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preSens (Windows og Mac OS X)
(For alle elever)
Hva: preSens er en form for nettkontroll. Programmet skal brukes under eksamen for å hindre
juks.
Hvordan:
Programvaren kan lasts ned fra http://presens.mrfylke.no/download/index.php ved å klikke på
nedlastningslinken for Mac OS X eller Windows 64-bit.
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Adobe Reader (Windows og Mac OS X)
(For alle elever)
Hva: Adobe Reader har som hovedfunksjon å lese
og skrive ut PDF-filer.
Hvordan:
Programvaren lastes
ned fra https://get.adobe.com/no/reader/.
Fjern hakene fra «Alternative tilbud» og klikk «installer nå» / «last ned nå».

Kjør så installasjonsfilen når den er ferdig
nedlastet og følg så installasjonsveiviseren.
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Ordnett Pluss (Windows og Mac OS X)
(For alle elever)
Hva: Ordnett Pluss er en elektronisk språktjeneste. Her kan du laste ned digitale ordbøker til
din datamaskin.
Hvordan:
Programvaren må lastes ned fra http://ungweb.no/. Har du lastet ned programmet fra
https://www.ordnett.no/ vil ikke lisens følge med.
Trykk «Logg på» og logg inn med din feidebruker.

Bla så nedover siden til du finner
«Skolewidget», velg fanen «Program» og
trykk overskriften «Digitale ordbøker
2016/17».

Her finner du både installeringspakkene for
både Windows og Mac OS X inkludert
framgangsmåte og feilsøkingsmetoder for
installeringen.
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GeoGebra (Windows og Mac OS X)
(For alle elever med matematikk)
Hva: GeoGebra er en interaktiv geometri-programvare. Ved bruk av GeoGebra kan du lage
konstruksjoner med punkter, vektorer, osv. Programmet kan også brukes til å løse likninger,
finne derivasjoner og integraler av funksjoner.
Hvordan:
For Windows kan programvaren lastes ned fra https://www.geogebra.org/download.
Nedlastningen blir startet når du trykker på «Windows».

For Mac OS X må GeoGebra lastes ned og installeres
gjennom «App Store» ved å søke etter GeoGebra. Velg «Get»,
logg inn med din Apple ID for å så trykke «Install App» for
å fullføre prosessen.

Side 6 av 8

MathType (Windows og Mac OS X)
(For alle elever med matematikk)
Hva: MathType er et interaktivt verktøy for å lage likninger og redigere formler.
Programmeter kompatibelt med Microsoft Word og kan brukes via denne tekstbehandleren.
Hvordan:
Programvaren lastes ned fra Fronter i Fellesrommet/Arkiv/IKT. MathType trenger lisens for å
fungere. Denne finner du i dokumentet «MathType lisenser Windows og MacOS.txt».
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Musescore 2 (Windows og Mac OS X)
(For elever på Musikk, dans og drama)
Hva: Musescore 2 er et notearkprogram for musikkomponering.
Hvordan:
Programvaren lastes ned fra https://musescore.org/en/download ved å klikke på
nedlastningslinken rett under ikonene for Windows og Mac OS X.
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