Hentning og installering af Office-pakken
Brønderslev kommune har givet mulighed for, at alle elever kan installere den seneste udgave
(2013) af Micosofts Office-pakke på deres egne enheder (computer, tablet og smartphone).
Med den får man adgang til:
- Hele Microsofts Office-pakke (Word, Excel, PowerPoint m.m.)
- Adgang til Office 365, som er en online udgave af bl.a Word (ligesom Google Docs)
- Et OneDrive-drev i ”skyen” med 1000 GB plads (fungerer som en kæmpe Dropbox)
Alt dette er gratis og kan installeres på op til 5 enheder ad gangen, MEN senest tre måneder efter at
man ikke er i kommunens system mere (typisk efter 9. klasse) har man ikke adgang til det længere.
NB: Hvis man har en tidligere udgave af Office-pakken i forvejen, kan man godt installere Office
2013 ”ved siden af”.

Hente og installere Office-pakken på tablet, telefon eller computer
Gå ind på siden: https://portal.office.com
Her skriver man i øverste linje: UNI-brugernavn@mitskole.net (UNI-brugernavn = fx ”anne1234”)
Når man skifter til passwordfeltet med mus eller TAB-knappen, bliver man sendt til siden
"sts.brslevkom.dk"
På den nye side skrives der i logon-billedet:
Brugernavn:
UNI-brugernavn@mitskole.net (som ovenover)
Adgangskode:
adgangskode (koden, som hører til brugernavnet)
Følg så anvisningerne der står med lidt små bogstaver midt på siden.

Hvis der er problemer med installationen (lidt teknisk)
Af ukendte årsager installeres 32-bit-udgaven som standard - uanset om det er en 64-bit-pc.
Det har ofte ikke stor betydning, men kan få det, hvis der er installeret en anden bit-udgave i
forvejen.
Bit-versionen kan ændres ved at klikke på tandhjulet øverst til højre på hjemmesiden =>
Indstillinger for Office 365 => Software (i venstre side) => Avanceret (under punktet ”Version”)

WordMat
Elever i overbygningen har i matematik ofte også brug for at have hjælpeprogrammet WordMat
installeret. Det installeres som et almindeligt program herfra:
https://wordmat.codeplex.com/releases/view/135762 (Husk at vælge mellem Mac eller Windows)

