
Office365 – Bliv klar

• UniLogin Password
Hvis du tidligere har ændret dit UniLogin password, så skal du skifte dit UniLogin password igen:

Dette gøres nemmest på http://brugerprofil.emu.dk

Vælg ”Skift Password” inden du logge på, så får du denne dialog:

Det er ok at indtaste det samme password som du har i forvejen.

Så denne operation giver altså ikke en ændring for dig.

Der går op til 15 min. inden at det nye password er 100% aktivt.

• Aktivere SkyDrive
Log på EasyIQ Office365 via http://intranet.easyiqcloud.dk

Og klik på ”SkyDrive” i top menuen:

I får derefter denne besked ”Vi er næsten klar”. Og denne dialog, vælg OK

Det kan tage op til 24 timer. Men når i har OK, så er du klar til i morgen.

http://brugerprofil.emu.dk/
http://intranet.easyiqcloud.dk/


Office365 – Bliv klar

• Vælge din tidszone
Første gang du logger på og vælger f.eks. mail kommer denne dialog, vælg ”København”

• Gør din PC/MAC klar ved at installere:
• Installere Lync

Når du er logge på Office365 så benyt denne link: https://portal.microsoftonline.com/OLS/MySoftware.aspx og installere Lync

• Installere ”SkyDrive Pro” på Win7 & Win8:  http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=39050

• Hvis du køre Office2007 eller Office2010, så installer ”Konfiguration af Skrivebord”

Dette kan vælges/køres fra denne URL: https://portal.microsoftonline.com/OLS/MySoftware.aspx

https://portal.microsoftonline.com/OLS/MySoftware.aspx
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=39050
https://portal.microsoftonline.com/OLS/MySoftware.aspx


Office365 – Bliv klar

• Installere på iPad:
• Installere ”SkyDrive Pro”

Gå til ”App Store” og søg på ”SkyDrive Pro” og vælge ”SkyDrive Pro til virksomheder” 

• Installere ”Lync 2013”

Gå til ”App Store” og søg på ”Lync 2013” og vælge ”Lync 2013 til iPAD” 

• Log på Lync 
• Start ”Lync 2013” programmet op på MAC/PC/iPAD eller andre enheder/devices

• Jeres ”logonadresse” er jeres email f.eks.  {unilogin}@hk-skoler.dk

• Password er uniLogin password (OBS: hvis du lige har ændret password, så går der op til 15 min. inden du kan logge på.)

• Opsæt evt. mail i mail klienter
• På PC & MAC kan Outlook konfigureres til mailen på din Office365 konto

• På iPAD og iPhone kan mail klienten konfigureres til mailen på din Office365 konto

• På Android kan mail også sættes op kræver typisk en udførlig vejledning 

mailto:{unilogin}@hk-skoler.dk


Office365 – Bliv klar

• Offcie365 og lokal Office
Første gang du åbner et dokument f.eks. Word, så kommer denne login boks:

Udfyld denne med din {unilogin}@{skoledomain} f.eks. {unilogin}@hk-skoler.dk

Der efter kommer denne login boks, hvor password også skal udfyldes:

Vælg ”Forbliv logget på”, så ser du først denne login hvis du skifter maskiner

Eller efter 30 dage.

mailto:{unilogin}@hk-skoler.dk
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EasyIQ Office365

• Smartlinks - mange skoler -> et login:

– http://intranet.easyiqcloud.dk

– http://klassedrev.easyiqcloud.dk
Elever kommer til deres klasse/hold drev, lærerne kommer til siden for 
websteder. Hvis lærerne ”følger” deres klasser, kan de vælge den ønskede klasse 
på siden.

– http://skydrive.easyiqcloud.dk

– http://mail.easyiqcloud.dk

http://intranet.easyiqcloud.dk/
http://klassedrev.easyiqcloud.dk/
http://skydrive.easyiqcloud.dk/
http://mail.easyiqcloud.dk/


Office365 - 30 min

• Find et relevant klasse drev for dig
• ”Følg” dette SharePoint Site 

• Opret mapper og dokumenter på klasse drevet
• Skriv i webapps

• Og åben dokumentet i den lokal Word,…. hvis du kan?

• Send en besked ud fra et dokument til en person 

• Opret mapper og dokumenter på SkyDrive
• Del et dokument med din side mand

• Lync klienten
• Log på og chat med side manden

• Husk at hvis du ikke bruger det tildelte password skal det skiftes

• SkyDrive Pro
• ”Synk” dit private drev til din lokale PC

• ”Synk” en klasse side til din lokale PC

• Samtidig redigering 
• Åben det samme Excel ark eller Word dokument og arbejdet sammen



7

Se vores EasyIQ Office365 videoer på:
http://easyiq.dk/video-office-365/

EasyIQ ConnectAnywhere video:
http://easyiq.dk/video-ca/

Vores EasyIQ Blog:
http://easyiq.dk/blog/

http://easyiq.dk/video-office-365/
http://easyiq.dk/video-ca/
http://easyiq.dk/blog/
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