Installere Office på private PC-er og nettbrett/smarttelefoner
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På stasjonære og bærbare PC-er kan du som student installere en full Office-pakke (2016 versjonen), mens for nettbrett og
smarttelefoner er det et begrenset utvalg av de viktigste appene i pakken som er tilgjengelig hver for seg, i Apple
Store (Apple) eller Play Butikk (Android).
Det er mulig å installere Office-pakken/appene på inntil 5 samtidige enheter privat. Avinstallering/deaktivering av
Office-pakken/appene er også mulig å gjøre på enheter som man ikke lenger ønsker skal oppta en av disse 5 lisensene.

Installere Office på privat PC (full Office-pakke)
1. Gå til http://portal.office.com
2. Logg på med brukernavn@skole.vfk.no, legg merke til at du skal skrive «skole.vfk.no». «brukernavn» er det
samme som du logger på PC-en din med, det samme gjelder passord.
3. Øverst til høyre vil du se et ikon med bilde av en person eller navnet ditt, klikk på det og velg Vis konto
4. Klikk på Installasjonsstatus i menyen til venstre
5. Klikk på Installer skrivebordsprogrammer til høyre for menyen
6. Klikk på Office i menyen til venstre
7. Velg språk og klikk på Installer

8. Nettleseren vil nå laste ned en installasjonsfil som du skal kjøre, følg veiledningen du får opp på skjermen

9. Når installasjonen av Office er i gang, følg trinnene inntil pakken er installert

Office-pakken er nå aktivert og kan brukes kostnadsfritt så lenge du er student ved Fagskolen i Vestfold.
Programmene i pakken vil slutte å fungere noen få måneder etter den dagen du registreres ut av FiV som student.

Installere Office på privat nettbrett eller smarttelefon
1.
2.
3.
4.

Logg på App Store (Apple) eller Play Butikk (Android) med din private Apple-ID/Google-konto
Søk opp microsoft office
Velg app du ønsker å installere (feks. Word eller Excel)
Åpne app, klikk på logg på-linjen mot toppen av bildet og logg på med din med din Office-bruker
(brukernavn@skole.vfk.no), merk at du skal skrive «skole.vfk.no». Passord er det samme som du logger på
PC-en din med.

Office-appen(e) er nå aktivert og kan brukes kostnadsfritt så lenge du er student ved Fagskolen i Vestfold.
Appen(e) vil slutte å fungere noen få måneder etter den dagen du registreres ut av FiV som student.

