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Når du skal installere programvare på din PC bruker du ProgramvareSenter. Du trenger ikke 
administratorrettigheter på din PC for å gjennomføre denne installasjonen. Dersom du får problemer 
med installasjonen underveis kan du selvsagt kontakte IT for support på vanlig måte.. 

Slik installerer du siste versjon av Office 365 og den siste versjonen av 
Public 360. 
 

Tips: Det kan være lurt å skrive ut denne veiledningen før du starter – fordi du må stenge 
ned både Outlook e-post og word underveis i installasjonsprosessen. Merk at denne 
installasjonen kun kan utføres når du er på nettverket på campus. Vi vil samtidig anbefale 
alle om å utføre oppgraderingen i kontortid, innen 22. desember. 

 

1.) Steng alle Office programmer (Outlook, Word, Excel, Powerpoint, Skype for Business) 

2.) Start «ProgramvareSenter», ved å søke den opp i startmenyen.   

 

3.) I «ProgramvareSenter» finner du programmer som blir vedlikeholt av «Felles IT- tjenestesenter».  

4.) Du kan søke etter titler eller emneord øverst til høyre 

Se etter følgende: 

 

a) Hvis «.NET Framework 4.8» har status installert, gå videre til punkt 5.  

 

  

For å gå tilbake, klikk på 
programmer 
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b) Har «.NET Framework 4.8» status tilgjengelig, dobbeltklikk på linjen og følg instruksjonen på 
skjermen. Vent til programvaren er installert, det tar noen minutter. 

 

5.) Klikk på «Utrullings pakke Office 365-64Bit», følg instruksjonene på skjermen. Utrullingspakken 
består av flere programmer og tar ca 40 minutter +/- 10 minutter, avhengig av hvor ny pc du har. Du 
kan ikke benytte din PC mens denne oppdateringen pågår. 

 

6.) Du kan se fremdriften på installasjonen, underveis. Det er ikke unormalt at den bruker lang tid på 
enkelte punkter. 
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7.) Når installasjonen er ferdig, ser skjermbilde slik ut 

 

8.) Status på programpakken har endret seg til installert, og du finne programmene i startmenyen   

 

Etter installasjon av ny programvare bør du alltid re-starte PCen, før du tar programmene i bruk. 

NB! 

Utrullingspakken må kjøres av alle uavhengig av hvilken versjon du allerede har av Office, installert 
på pcen din. I utrullingspakken ligger siste versjon av Office 365 (64 bit), og siste versjon av Public 360 
klienten, samt en rekke sikkerhetsoppdateringer.  

Hvis du hadde en eldre versjon av Office pakken vil ikonene bli borte i fra skrivebordet og statuslinjen 
din. Du kan legge disse tilbake ved å åpne startmenyen, klikk og dra ikonet ut på skrivebordet eller 
ned på statuslinjen.  
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Hvis det er førstegang du bruker Office 365 på maskinen din, må du aktivere programvaren. Det 
gjøres enklest ved å åpne Word. Du får da opp følgende skjermbilde: 

 

1.) Klikk på logg på 

 

2.) Skriv inn brukernavn  

OBS! Brukernavnet ditt for pålogging til Office 365 er ditt vanlige brukernavn, pluss @vid.no. Med 
andre ord de tre første bokstavene i fornavn, tre første bokstavene i etternavn pluss @vid.no. For 
eksempel Olav Hansen blir olahan@vid.no 

3.) Skriv inn passord 

Passordet er det samme som det passordet du benytter når du loger inn på pcen, når den starter 
opp. 

4.) Følg veiledningen på skjermen, frem til Word starter og du får navnet ditt opp i høyre hjørne av 
skjermen. 

 

mailto:olahan@vid.no

	Slik installerer du siste versjon av Office 365 og den siste versjonen av Public 360.

