
Installer Zoom, og logg inn 
 

VIKTIG FOR SIKKERHETEN: Logg inn med VID-brukernavn og passord i Zoom 

Alle studenter og ansatte ved VID har lisens til å bruke fullversjonen av Zoom, der personvern og 
sikkerhet er bedre enn i gratisversjonen av Zoom. Det er viktig at alle ved VID installerer Zoom og 
logger inn med VID brukernavn og passord slik vi beskriver her. Har du allerede Zoom og er usikker 
på om du bruker fullversjonen og er logget inn som VID-bruker, kan du kontrollere dette. 

Installer Zoom 
Ikke bruk gratisversjonen eller web-versjonen av Zoom. Av sikkerhetshensyn skal VID-brukere 
installere Zoom og logge inn med VID-brukernavn og passord.  

Du kan installere og logge inn i Zoom på flere datamaskiner/enheter. Installer Zoom på maskinen du 
bruker. Ikke bruk Zoom gjennom Windows Remote Desktop eller tilsvarende. Det kan gi dårlig 
kvalitet. 

Installer på datamaskin 
Gå til Zoom Download Center, og last ned "Zoom Client for Meetings".  

2. Når nedlastingen er ferdig, finner du "ZoomInstaller"-filen (eller tilsvarenede) som ble lastet ned, 
og dobbeltklikker på den for å starte installeringen. 

3. Følg veiledningen som vises på skjermen din for å fullføre installeringen. 

Telefoner / nettbrett / annet utstyr 

Last ned appen "Zoom Cloud Meetings" fra AppStore for iOS-enheter og fra Google Play for Android.   

Logg inn med VID-brukerkontoen din 
1. Start Zoom. Første gang du gjør det, blir du bedt om å logge inn. Ikke fyll ut feltene for e-post 

eller passord. 

2. Klikk på "Sign in with SSO". 

 

https://zoom.us/download


3. Du blir spurt om "company domain". Står det ikke VID i feltet, skriver du det og klikker 
på "Continue". 

 

 

4. Nettleseren din skal nå åpne FEIDE-innlogging og be deg om å logge inn. Logg inn med vanlig 
VID-brukernavn og -passord.  Etter dette vil nettleseren din sende deg til Zoom og du vil bli 
bedt om tillatelse til å starte Zoom-appen. Sånn – nå er du innlogget og klar til å begynne. 

 

  



 

 

Har du tidligere opprettet en «gratis» Zoom konto, vil du bli spurt om du skal overføre denne til din 
nye konto. Følg veiledningen på skjermen og hus og svare på mailen som blir sendt deg for å 
verifisere at du ønsker å bytte. 

Slik kontrollerer du om du er logget inn med VID-bruker (fullbruker) 
1. Åpne Zoom. Zoom er et program som ligger sammen med andre programmer på 

enheten din. Symbolet/ikonet til Zoom er rundt og blått, og har bilde av et kamera:  

 

2. Klikk på profilknappen helt øverst til høyre i Zoom-vinduet som åpner seg. Profilknappen kan 
være merket med initialene dine, eller ha et bilde av deg, om du har lagt inn bilde. 

 

 

  



3. Når du har klikket på profilknappen, åpnes en meny. Kontroller informasjonen øverst i 
menyen. Hvis du er logget inn med VID-brukernavn og passord, vises ordet ON-PREM 
sammen med navnet ditt, og brukernavnet ditt etterfulgt av @vid.no vises under. Om dette 
vises, er du logget inn riktig og du kan fortsette å bruke Zoom. 

 

Hvis noe annet vises øverst i menyen, er du ikke logget inn i fullversjonen av Zoom med VID-
brukernavn og passord. Da velger du Sign out nederst i menyen, og logger inn på riktig måte 


