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Informasjonen her er tenkt som et oppslagsverk for ansatte ved Den 
internasjonale sommerskole. Her tar vi opp typiske temaer som særlig nye 

ansatte har bruk for.  
 

 

Dersom du lurer på noe som ikke er beskrevet i håndboken, bør du ta kontakt med             
IT-ansvarlig(drift@iss.uio.no) eller ISS-administrasjonen på iss@admin.uio.no . 
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Teknisk hjelp: 

Sliter du med tekniske problemer vennligst henvend deg til drift@iss.uio.no. 
Prøv å beskriv din problemstilling så godt det lar seg gjøre slikt at vi kan 
assistere deg bedre. 

Innlogging 
For å logge på en PC på UiO-nettverket, må du benytte ditt UiO brukernavn og 
passord. Merk at ditt brukernavn er en blanding av ditt fornavn og etternavn. 
Hvis du har glemt eller mistet passordet, må du ta kontakt med it-ansvarlig 
(drift@iss.uio.no). 

Dersom du ikke klarer å logge på, kan følgende være feil: 

 Sjekk at passord og brukernavn er riktig, og at caps lock ikke er aktivert 
 Restart maskinen 
 Prøv å logge på en annen maskin 
 Hvis det ikke løser seg, ta kontakt med drift@iss.uio.no . 

NB! Hver gang du logger på en ny PC, vil du måtte konfigurere e-
postprogrammet og gjøre lokale tilpasninger på nytt. 

Brukerkonto og passord 
 Brukerinfo.uio.no 

Denne nettsiden viser og gir deg tilgang til å endre noe av informasjonen som er 
tilknyttet din brukerkonto ved UiO. Her kan du blant annet se dine gyldige e-
postadresser og endre spam-innstillinger til din e-post. 

 Passord.uio.no 

Hvis du ønsker å bytte passord, eller har glemt brukernavn/passord kan du få 
hjelp via denne nettsiden.  

Installering av programvare 
Har du behov for å installere programvare på kontor-PCen eller en UiO-eid 
bærbar maskin, trenger du ikke å være administrator på maskinen. Du kan bruke 
programvareportalen Software Center: 

1. Gå til startmenyen og søk opp Software Center. Denne viser en liste over alle 
programmene du har tilgang til å installere.  

mailto:drift@iss.uio.no
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2. Velg ikonet til programvaren du ønsker å installere for mer informasjon. Velg 
den røde Install-knappen for å starte installeringen. 

 Finner du ikke programmet du vil installere, kontakter 
du drift@iss.uio.no 
 

 

  

3.  Du kan jobbe videre med andre ting, mens programmet installeres i 
bakgrunnen. 

4. Når installeingen er ferdig kan du åpne programmet fra Start-menyen. 

Dersom du ikke har en privat pc og ønsker assistanse med programvare, kan du 
ta kontakt med it-ansvarlig på drift@iss.uio.no. 

Fellesområdet og hjemmeområdet 
Mange oppgaver krever at vi har adgang til serveren for Sommerskolen eller ditt 
eget område. Lagrer man dokumenter her sørger man også for at disse er 
tilgjengelig fra andre maskiner og det blir tatt backup.  Områdene skal 
automatisk kobles til ved oppstart på maskinene hos Sommerskolen. Alternativt 
må vi koble til serveren manuelt, det gjøres på følgende måte: 

 

mailto:drift@iss.uio.no
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1. Gå til Startmenyen og min datamaskin 

 
2. Velg menyvalget Map network drive.  

 
 

3. Fyll inn den relevante for deg og koble til ved å velge Finish:  

\\kant.uio.no\div-iss-felles (fellesområde for sommerskolen) 

\\kant.uio.no\div-iss-u1\ditt brukernavn (ditt personlige område) 

 

Utskrift 

Dersom du trenger å bruke kopimaskinen eller printer på ISS-kontoret, er du 
avhengig av å benytte ditt UiO-adgangskort, som fungerer som kortleser. Hvis du 
trenger hjelp eller instruks for dette, kan du kontakte ISS’ førstelinje på tlf. 22 85 
63 85 eller sende melding til admin@iss.uio.no. Husk at for sommeren 2021 
gjelder visse begrensninger grunnet COVID-19 og smittefare. Dette er beskrevet i 
ISS’ smittevernveileder.  

Epost 
Første gang du skal benytte mail på en ny PC må du sette opp din epost-konto: 

Nb. Har du ikke en fast maskin, kan du vurdere å bruke webmail. Webmail kan 
brukes på alle maskiner tilkoblet internett, også utenfor UiO. Du finner den ved å 
åpne mail.uio.no i nettleseren.  

1. Start Outlook fra startmeny eller desktop. 

 

2. Når veiviseren starter, velg Next 

mailto:admin@iss.uio.no
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3. I neste vindu skal Yes være markert, gå videre ved å velge Next. 

 

4. Ditt navn og epostadresse skal være utfylt, velg Next igjen. 

 

5. Nå dukker påloggingsvinduet opp for Outlook. Fyll inn følgende her: 

Brukernavn: dittbrukernavn@uio.no 

Passord: Ditt UiO-passord (samme som du bruker til å logge på maskinen.) 

Remote Desktop ved UiO 
 
Ved UiO har du to fjernstyringsmuligheter: Den ene er dersom du har en 
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stasjonær arbeidsmaskin ved UiO. Her kan du lage og så bruke en tilkoblingsfil 
som gjør at du logger inn på din arbeidsmaskin. Du kan gå til denne nettsiden for 
å lage tilkoblingsfilen: 
https://www.uio.no/tjenester/it/utenfra/rdp/tilkoblingsfil/index.php 

Skriv inn navnet på din arbeidsmaskin og husk å huke av for valget «fullskjerm, 
last så ned og lagre denne filen på skrivebordet. 

Mulighet nummer 2:  
Dersom du ikke har en UiO pc/arbeidsmaskin, kan du bruke vår virtuelle 
tjeneste view.uio.no og ikonet «kontorfullskjerm». Her vil du ha tilgang til ditt 
hjemmeområde, men du må manuelt koble opp fellesområdet dersom du skal 
jobbe inn mot dette.  

Hvis du har problemer, ta kontakt med drift@iss.uio.no. 

Videokonferanse 
Zoom er anbefalt programvare for videokonferanse/videomøte ved UiO. Det 
anbefales av sikkerhetshensyn at UiO-brukere installerer Zoom på sin maskin og 
logger inn med UiO-brukernavn og passord. Da får du også tilgang til 
fullversjonen av programmet. Du kan installere og logge inn i Zoom på flere 
datamaskiner/enheter (inkludert smarttelefon). 

Installasjon: Zoom skal være installert på alle UiO-driftede maskiner, på andre 
maskiner kan det installeres fra Zoom download center: 
https://zoom.us/download 

Pålogging:  

1.Start Zoom. Første gang du gjør det, blir du bedt om å logge inn. 

2. Klikk på  "Sign in with SSO". 

 

3.Under "company domain" skal det stå uio, klikk deretter på "Continue". 

 

https://www.uio.no/tjenester/it/utenfra/rdp/tilkoblingsfil/index.php
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4.Nettleseren din skal nå åpne FEIDE-innlogging og be deg om å logge inn. Logg 
inn med vanlig UiO-brukernavn og -passord.  Etter dette vil nettleseren din 
sende deg til Zoom og du vil bli bedt om tillatelse til å starte Zoom-appen. 

 

 

CANVAS 
Canvas er UiOs læringssystem hvor studentene har sitt virtuelle klasserom. Dette 
brukes til å dele forelesningsfiler, klassediskusjoner og hvor klassen møtes for å 
ha undervisning hver dag. Vi vil at du skal bruke Canvas til undervisning, slik at 
studentene må logge seg inn med Feide-brukeren sin og finner dagens 
forelesning på samme sted hver dag. Vi unngår også Zoom bombers, og at 
lenkene til forelesningene blir spredt for alle vinder. 

For å aktivere Zoom i Canvas må du gå inn i emnet, velge innstillinger/settings 
og navigasjon/navigations, og fra smørbrødlista trekke Zoom-integrasjonen opp  
fra nederste liste til øverste liste. Husk å lagre. 

Når du først er på settings bør du også huske på å endre språk på emnet, slik at 
det ikke er på norsk. 

Fra venstre side trykker du på Zoom og godtar at integrasjonen bruker dine 
innloggingsdetaljer. Trykk på schedule a new meeting. Kall forelesningen for hva 
du ønsker å kalle den, samt at du kan skrive mer i emnet under. Default navn er 
kursets navn. Velg dato og klokkeslett. Skal du ha forelesning samme tid hver 
dag, kan du trykke på recurrence (gjentakelse) for å planlegge møtet hver dag for 
eksempel kl. 09.00.  Velg også Host og participant video «on». Hvis du skal ha 
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gjesteforeleser i den planlagte forelesningen, kan du legge til co-host nederst i 
møteinnkallingen. Trykk så på save. 

Alle i klassen din har nå tilgang til undervisningen i canvas/zoom.  

Trenger du å dele invitasjonen med noen i etterkant kan du trykke på det 
aktuelle møtet og finne «copy invitation», så kan du sende den til hvem du 
ønsker. 

For teknisk assistanse eller mer info, ta kontakt med iss@admin.uio.no. 

Opptak av undervisning 
Det er flere måter å gjøre opptak av din undervisning på.  

1: Dersom du besitter en UiO maskin eller har mulighet til å låne en UiO-maskin 
kan du bruke UiO sin forelesningsopptakstjeneste. Du kan lese mer om hvordan 
dette fungerer her: https://www.uio.no/english/for-
employees/support/profile/web/lecture-videos/index.html 

Du må installere programmet som trengs via Software Center og det heter: 
Forelesningsopptak-2 

2: Dersom ikke har anledning til å gjøre opptak på denne måten kan du også 
bruke Zoom og så ta opptak der. Du kan lese mer i canvas: 
https://uio.instructure.com/courses/26384/pages/opptak-av-
nettundervisningen 

Du kan også gjøre opptak via VMware Horizon Client; beskrivelsen finner du her: 
https://www.uio.no/tjenester/it/lyd-video/forelesningsopptak/hjelp/fra-ikke-
driftet.html 

UiO har nylig gjort opplastning av undervisningsmateriale enklere – dette kan du 
lese om på https://www.uio.no/english/services/it/news/upload-course-
video.html 

Dersom du opplever tekniske problemer ta gjerne kontakt med IT-støtte på 
drift@iss.uio.no. 

 

ISS 2021 – Sosiale plattformer  

Microsoft Teams: I år er det viktig å finne virtuelle former for at studentene kan 
komme sammen på tvers av klasser og kulturer, ettersom fysisk samvær på 
campus ikke er mulig. Det er derfor etablert “ISS 2021” på Microsoft Teams som 
den digitale plattformen der utenomfaglig kommunikasjon kan finne sted. På 
denne siden vil det også bli etablert en virtuell «skranke» (Front Office) med fast 
kontortid mandag-torsdag gjennom sommeren der studenter og stab kan treffe 
noen fra administrasjonen dersom de har problemer eller temaer de ønsker å ta 
opp.  
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mailto:drift@iss.uio.no


 9 

   

Akademisk og administrativ stab som jobber med sommerskolen vil i 
begynnelsen av uke 25 automatisk bli lagt til som medlemmer av denne gruppen, 
og vi oppfordrer alle til å bruke også denne plattformen aktivt. Dersom du har 
problemer med å laste ned Teams eller finne fram på denne kanalen, kan du bare 
ta kontakt med oss på iss@admin.uio.no. 

 

 
Facebook: «The International Summer School at UiO» har også en Facebookside 
som du finner på https://www.facebook.com/oslo.iss/ 

Her blir det stadig postet små nyhetssaker fra Sommerskolens aktiviteter, og vi 
vil også gjøre dette gjennom sommerukene i år.  
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Kontaktinformasjon for undervisere og administrasjon 

 

 


