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Introduction

Prosjektet i INEC1810 skal lastet opp på Inspera som er universitetets
digitale eksamensplatform. Prosjektet er sett på som en hjemmeeksamen som
teller 60% av karakteren i faget, dermed er det viktig at den leveres riktig på
Inspera.
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Hvordan å levere prosjektet

Vi anbefaler at dere laster opp besvarelsen i PDF-format. Dette er hensiktsmessig ved at retteren kan da lese besvarelsen direkte i Inspera, og kan laste
ned alle besvarelsene samlet. Laster dere opp Word-filer må retteren laste ned
disse per kandidat.
Under vil dere finne en stegvis forklaring på hvordan å levere prosjektet på
Inspera. Dette er fremvist med bilder for å lettere demonstrere hva dere må
trykke på for å levere prosjektet riktig. Merk at dette er kun en eksempel av
hvordan leveringsformen fungerer.
Hvis det enda skulle være uklarheter ved innlevering av prosjektet, så kan
dere sende mail til chrisat@ifi.uio.no.
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2.1

Innlogging

For å kunne logge seg inn på Inspera, så må man navigere til følgende lenke:
https://uio.inspera.no/

Deretter logger man seg inn med FEIDE.

Innloggingen er nøyaktig det samme som når man logger på studentweb og
andre portaler på universitetet.
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2.2

Levering av prosjektet

Etter innlogging til Inspera, så burde det fremvises muligheten til å laste opp
fil til INEC1810. Hvis det ikke skulle være tilfellet, send mail til adressen nevnt
ovenfor eller faglærer. Trykk deretter knappen merkert i rødt på bildet

Etterfulgt av dette burde være en side som gir en alternativ til å velge fil for
opplasting. Trykk knappen merkert i rødt på bilde og naviger frem til prosjektet dere har skrevet og last den opp i enten PDF- eller Word-format(Anbefalt
PDF).
MERK! Det er viktig at dere trykker pilen nederst i høyre hjørne etter opplasting av prosjektfilen, merkert i rødt.
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Dette vil navigere dere til slutt til den siste siden, vist ovenfor. Nå må dere bare
trykke på knappen merkert i rødt for å levere prosjektet på Inspera.
MERK! Pass på at dere er helt ferdig med prosjektet før dere laster opp på
Inspera ved at man ikke får muligheten til å endre det etter at man har levert.
Gratulerer! Nå har dere levert ferdig prosjektet!
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