Viktig informasjon om Office 365
for
Student
VID har migrert til ny Office 365 løsning.

Kontaktmetode

Kontaktinfo

Tilgjengelig

E-post

helpdesk@vid.no

8-16

Telefon

+47 22451800

8.00 – 16.00

På ny løsning er følgende gjeldende
Webmail :
https://outlook.office365.com/owa
Ditt brukernavn :
«student#»@vidstud.no
Ditt passord :
Feide-passord. (NB! Endring av passord i O365 vil overskrives av FEIDE)
HVA INNEBÆRER DETTE FOR DEG?
Dersom du har tatt i bruk O365 etter august 2018 vil du ikke merke noe til endringen.
Dersom du har tatt i bruk O365 og lastet ned office-pakken før dette så har du hentet den fra
gammel O365-løsning. Påloggingen din vil se riktig ut, men peke mot gammel konto. Du vil få
feilmeldinger ved redigering eller synkronisering av dokumenter. For å løse dette gjør følgende.
NB! - Husk å ha en backup av lokalt lagrede filer.
Windows

•
•
•
•

Åpne eksempelvis Word.
Velg Fil – Konto – Logg av
Logg inn på nytt med “student#”@vidstud.no
Office-pakken din skal nå være koblet med korrekt Office 365 løsning.

Mac

•
•
•
•

Åpne eksempelvis Excel
Velg logg av
Logg inn på nytt med “student#”@vidstud.no
Office-pakken din skal nå være koblet med korrekt Office 365 løsning.
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Dersom dette ikke hjelper må du dessverre avinstallere og reinstallere office-pakken via O365.

HVORDAN EVENTUELT HENTE UT FILER FRA DERES GAMLE OFFICE365 KONTO
(ONEDRIVE).
1. Logg inn på http://portal.office365.com/
• NB!: Her må du bruke «student#»@vidstud.onmicrosoft.com (tidligere
«student#»@vidstud.no)
2.
3.
4.
5.

Trykk på Onedrive ikonet
Her kan du laste ned alle dine filer
Deretter må du logge deg av øverst til høyre.
Logg deg på med ny bruker («student#»@vidstud.no), og last opp filene dine i ny
Onedrive.

HVORDAN TILBAKESTILLE ELLER BYTTE DITT PASSORD

Har du glemt passordet på den gamle løsningen kan nytt passord settes på følgende måte:

1. Gå til portal.office.com og trykk på “Får du ikke tilgang til kontoen?”
2. Skriv inn ditt brukernavn («student#»@vidstud.onmicrosoft.com), og bevis at du ikke
er en robot ved å skrive inn tall/bokstavene vist på skjermen, klikk så neste.

3. Skriv inn mobilnummeret og velg tekst mobiltelefonen, skriv inn bekreftelses
koden og trykk neste.
4. Skriv inn nytt passord, bekreft det nye passordet og trykk fullfør. Ditt nye passord må

inneholde 8-16 store og små bokstaver, tall og spesielle karakterer.
5. Når du ser Passordet er tilbakestilt, kan du nå logge inn med ditt nye passord.
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