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Hvem er Hedmark IKT 

Hedmark IKT eies av kommunene Hamar, Løten, Stange, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal samt Sør-
Odal f.o.m 01.01.18.Vi skal primært levere IKT-tjenester til våre eierkommuner.  

Vi har ansvaret for drift og vedlikehold av ca. 12000 PCer og nettbrett. Vi har en moderne 
serverpark, og over 300 lokasjoner i vårt nettverk. 

Hva er Selvbetjeningsportalen 

Dette er en web-portal hvor du kan melde feil på utstyr, fagapplikasjoner etc. som ikke oppfører 
seg slik de skal. Her kan du også foreta bestillinger av utstyr, programmer og endringer. 

På selvbetjeningsportalen kan du følge status eller tilføye opplysninger i egne innmeldte saker. 
Hvis saken løser seg før du får tilbakemelding, vil vi gjerne ha beskjed. Da kan du legge inn melding 
i saken eller du kan løse ut saken.  

Her finner du Selvbetjeningsportalen: https://selvbetjeningsportal.hedmark-ikt.no/ 

Hvordan nå oss. 

I tillegg til selvbetjeningsportalen kan du også melde feil på utstyr, fagapplikasjoner etc. ved å 
ringe oss. Vi har betjent supporttelefon som er felles for alle våre kunder og nås alle hverdager 
mellom kl 07.00 – 16.00. 

• Telefon: 62 56 17 00  

De som tar kontakt, rutes inn i et køsystem og svar/hjelp gis fortløpende. 

Man får automatisk tilsendt et saksnummer på e-post når kundebehandler har opprettet sak. 

Du kan også følge saken din i selvbetjeningsportalen. 

 

Andre henvendelser skal rettes til vårt sentralbord, telefon: 62 56 17 50. 

Hvilken informasjon trenger vi for å hjelpe deg. 

Når dere ringer oss spør vi etter brukernavn eller maskinnavn. 

Alle PCer levert fra Hedmark IKT har en merkelapp lik bildet under. 

 
Se side 52 for mer informasjon. 

1. Asset number: Forteller hva maskinen heter. Dette 
nummeret spør vi om hvis dere ringer oss og vi 
trenger fjernstyring av PCen din. 

2. Service Tag bruker vi til å finne ut, blant annet hvor 
gammel maskinen er. 

3. Den forteller når garantien går ut. 

https://selvbetjeningsportal.hedmark-ikt.no/
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Innlogging PCer. 
 

Det første du møter når du slår på PCen, er dette bildet som er vist under her. Bilde kan fravike 
noe. 

 

 

 
 

 

Du må trykke på en tast for å komme deg til innloggingsbildet, som vil se ut som bilde på neste 
side. 

 



 

 
 

Her «1» står navnet til den som var sist innlogget. Er det deg, kan du skrive passord «2». 

Hvis det ikke er deg, så må du trykke på «3 – annen bruker». 

Fyll inn brukernavnet ditt og passord. 

 

Hvis pcen er låst av en annen bruker, så ser du navnet til vedkommende her «1». 

Da må du trykke på «3 – annen bruker», da får du mulighet til å logger deg inn med brukernavn og 
passord. 

 

Når du logger inn på en PC, trenger du et brukernavn. Har du ikke brukernavn, ta kontakt med 
nærmeste leder.  

Leder må ta kontakt med lønnsavdelingen i kommunen for å få dette etablert og deretter bestiller 
bruker via Selvbetjeningsportalen eller Tilgangsportalen. 

Når du har fått brukernavn av din leder, ringer du Hedmark IKT så er vi behjelpelig med passord til 
førstegangs innlogging. 

 

 

 

 



 

Passord 

Vi anbefaler følgende om passord. 

 

• Passord må være på minimum 12 tegn, med en blanding av store/små bokstaver og tall. 
• Ikke bruk Æ, Ø eller Å. 
• Passordet kan ikke ligne på navnet ditt. 
• Passord varer i 400 dager og da får du beskjed om å skifte passord. Det må du gjøre når du 

får spørsmålet.  
• Systemet husker de 30 siste passord, og de kan ikke gjenbrukes.  

 

Bytte passord vha SMS 

Første gangen du logger inn som ny bruker, så vil du få opp følgende boks: 

 

Her registrerer du mobilnummeret du ønsker å motta SMS ifm passordbytte. 

Eksisterende brukere vil også få opp dialogboksen for angivelse av gyldig mobilnummer med 180 
dagers intervaller - dette for å sikre at informasjonen fortsatt er korrekt. 

 

Når du har registrert mobilnummer i denne dialogboksen, så kan du benytte «Glemt passord» på 
innloggingsbilde (første bilde du møter når du slår på pc). Dette kan f.eks brukes hvis du har glemt 
passordet ditt, da er du ikke avhengig av Hedmark IKT sin åpningstid. 

 

Du finner mer info om bytte av passord vha SMS her: https://helpdesk.hedmark-
ikt.no/selfservice/FAQ/Details/000096 

 

 

https://helpdesk.hedmark-ikt.no/selfservice/FAQ/Details/000096
https://helpdesk.hedmark-ikt.no/selfservice/FAQ/Details/000096


 

Innlogging WYSE – terminal 
Det første du møter når du slår på WYSE – terminal, er et bilde som vist under her. 

 

 
Innloggingsbilde 1 

Skriv inn brukernavnet og passordet ditt. Har du ikke brukernavn, ta kontakt med nærmeste leder. 
Når du har fått brukernavn av din leder, ringer du Hedmark IKT og vi er behjelpelig med passord til 
førstegangs innlogging. 

Se passord regler på side 7, under «Passord». 

Hvis WYSE – terminalen er låst av en annen bruker, møter du et bilde som vist under her. 

 

 
Låst WYSE – terminal 



 

Låst PC/WYSE – terminal 
Forlater man PCen skal man alltid låse den, slik at andre ikke kan benytte seg av din brukerident 
og lese dine dokumenter og e-poster. Dette er av sikkerhetsmessige grunner og for å hindre at 
personopplysning havner hos feil person. 

Låse PCen 

• Trykk Ctrl + Alt + Delete (du må holde Ctrl + Alt nede når du trykker Delete). 
• Da får man et nytt bilde. 
• Trykk der det står «Lås». 

Eller  

• Trykk «Windows-tast» (mellom Ctrl- og Alt-tasten nede i venstre hjørnet på tastatur) og 
deretter bokstaven L, da låser du også PCen. 

  

 
 

 

 

For å låse opp igjen, så trykker du på en tast. Da får du innloggingsbilde og du kan skrive inn 
passordet ditt.  

 

 

  



 

Utlogging av PC/Wyse – terminal. 
Når du skal forlate PC/Wyse – terminal så er det viktig å låse pcen, slik som er forklart på forrige 
side. Men når du skal gå for dagen eller vet at andre skal benytte PC/Wyse-terminal, så er det lurt å 
logge ut. 

 

                          
 

 

 

1. Trykk på «Windows-tasten» 
2. Trykk deretter på dette ikonet, der skal navnet ditt vises når du holder muspeker over. 
3. Velg «Logg av» på PCer og «Sign out» på Wyse terminal. 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

3 

2 
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Slå av PC/Wyse –terminal 

For å slå av PCen, går du samme vei. Via «Windows-tasten» deretter dette ikonet    

Koble til trådløst nettverk 
Har du bærbar PC levert fra oss har du mulighet til å koble deg mot Hedmark IKTs trådløse 
nettverk, dette heter «HedmarkIKT». Du har kun tilgang til dette når du er på jobb og arbeidsstedet 
ditt har trådløs sender. 

Pass på at bryteren for trådløst på PCen er slått på. Den finner du som en skyvebryter på en av 
kortsidene på PCen eller foran på PCen. Hvis PCen din ikke har en skyvebryter, så har du en 
tastekombinasjon som skal brukes til aktivere og deaktivere trådløstnett.  

Hold nede denne knappen  og trykke deretter på denne  

Da vil du aktivere eller deaktivere trådløst på PCen din. 

Klikk deretter på «skjermen» som pilen peker på, til høyre på oppgavelinjen. 

 
• Du får opp en liste lik den under her og trykk deretter på HedmarkIKT. 
• Merk og klikk «Koble til». 
• La haken for «Koble til automatisk» være på, da kobler PCen seg automatisk på trådløst når 

bryteren for trådløst er slått på. 
 

                            
«Skjermen» som pilen pekte på her, vil 
da bli erstattet med dette ikonet som 
pilen peker å her:    

 

 

 

 

 



 

Koble til trådløst nettverk på mobil 
Slik kobler du mobilen din til Hedmark IKTs trådløse nettverk. Tilkoblingen mobilen din får er 
begrenset og blir som «gjeste nettverk». 

Vi gjør oppmerksom på at «oppskriftene» under her kan avvike noe avhengig av hvilken telefon du 
har. 

 

Android: 

• Gå på innstillinger 
• Velg Wi-Fi 
• Velg deretter HedmarkIKT 
• Fyll ut brukernavn og passord, samme som du bruker inn på PCen. 
 

iPhone: 

• Gå på innstillinger 
• Velg Wi-Fi 
• Velg HedmarkIKT 
• Fyll ut brukernavn og passord, samme som du bruker inn på PCen. 
• Trykk godkjenn på sertifikatet.  
 

 

 

 

  



 

Kommunemeny 
I kommunemenyen finner du de programmene som hentes fra sentrale servere. 

Innholdet i denne menyen kan variere ut ifra hvilke tilganger lederen din har bestilt til deg. 

Hvis det viser seg at man mangler noe i denne menyen, ta kontakt med nærmeste leder. Så 
bestiller lederen din dette via Selvbetjeningsportalen, slik at du får det du har behov for. 

 

 
 



 

Her finner du kommunemenyen: 

Trykk på 1 «Windows-tasten» i venstrehjørnet, deretter kan du «bla» opp og ned på menyen 2 til du 
finner Kommunemenyen. Eller du kan trykke på 1 «Windows-tasten» og deretter begynne å skrive 
navnet på det du leter etter. f.eks. Kommunemenyen. 

Hvis du ikke ser kommunemenyen eller den er ufullstendig. 

Da kan du prøve følgende: 

• Trykk på «Windows-tasten» i venstre hjørnet   
• Deretter begynner du å skrive «app» 
• Øverst i menyen ser du da det står «Appsense – Gjenoppfrisk» 
• Trykk på denne, et hjul vil da gå rundt en liten stund 
• Du kan da se om kommunemeny er der og om den er blitt fullstendig. 

 

 
 

Hvis ikke dette hjelper, logg deg av og på PCen. Hjelper ikke dette kan du melde sak via 
Selvbetjeningsportalen eller ringe Hedmark IKT. 



 

Hvis du ikke får startet programmer fra kommunemenyen. 

Det kan være at Citrix (et program som brukes i bakgrunn for å starte programmer i 
kommunemenyen) «henger». 

 

Da kan du prøve følgende: 

• Nede ved klokka i høyre hjørnet har du en pil som peker oppover.  
• Trykk på denne, da får du et bilde likt under her. 
• Høyre klikk på det svarte ikonet, holder du musepeker over står det «Citrix Receiver». 
• Trykk «Exit» 

 

 
 

Vent en stund og forsøk å åpne det programmet du ønsket å åpne fra kommunemenyen. 

Får du fortsatt ikke startet programmet du ønsket, så kan det være at du har en allerede aktiv 
pålogging mot en server. 

Da må du logges av denne koblingen, det kan du gjøre vha denne veiledningen: 

https://selvbetjeningsportal.hedmark-ikt.no/#/faqs/faq/164 

 

Hvis du fortsatt ikke får åpnet programmet fra kommunemenyen melder du sak via 
Selvbetjeningsportalen eller ringer oss. 

 

 

 

 

 

 

 

https://selvbetjeningsportal.hedmark-ikt.no/#/faqs/faq/164


 

Kommunemeny WYSE – terminal 
I kommunemenyen finner du de programmene som hentes fra sentrale servere. 

Innholdet i denne menyen kan variere ut ifra hvilke tilganger lederen din har bestilt til deg. 

Hvis det viser seg at man mangler noe i denne menyen, ta kontakt med nærmeste leder. Så 
bestiller lederen din dette via Selvbetjeningsportalen, slik at du får det du har behov for. 

 

Trykk på 1 «Windows-tasten» deretter ser du 2 «Kommunemenyen» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Sikkerprint 
Er en løsning som gjør at utskriften ikke kommer rett ut på skriveren, du må bruker kort for å få ut 
utskriften. 

 

Se her for informasjon om sikkerprint 
 

For å legge til Sikkerprint, gjør du følgende. 

 

 

 

 

 

1. Trykk på kommunemenyen 
2. Deretter «Legg til skriver». 

 

Eller du kan trykke på «Windows tasten»  og 
deretter skrive «legg til skriver». Da vil du få opp i menyen 
og kan velge «Legg til skriver». 

 

Når du trykker på «Legg til skriver», da får du opp et bilde 
likt som på neste side. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hedmark-ikt.no/faq/brukerveiledning-sikkerprint/


 

 

•  
Trykk på «1 – Skriveren jeg vil ha, er ikke i listen» 

Da får du opp et bilde likt under her. 

 

 
 

Pass på at det er merket for «Søk etter skriver i Active Directory, basert…..» 

Trykk deretter «neste», da vil du få opp et bilde likt som på neste side. 

 



 

 

•  
I feltet «1» skriver du inn HIKT-sikkerprint og trykker «2 – søk nå», da får du opp et bilde likt under 
her. 

 

 
 

Her ser du at de er delt ned til kommuner og foretak. 

 

Dobbel-klikk, eller merk skriver du skal installere og trykk deretter OK. 

Du får opp et nytt bilde, der trykker du neste. 

Enda ett bilde kommer opp og her trykker du «Fullfør» 

 

 

 

 

 



 

Legge til skriver, for dirkete utskrift. 
For å legge til skriver, gjør du følgende. 

 

 
 

 

1. Trykk på kommunemenyen 
2. Deretter «Legg til skriver». 

 

Eller du kan trykke på «Windows tasten»  og deretter skrive «legg til skriver». Da vil du få 
opp i menyen og kan velge «Legg til skriver». 

 

Når du trykker på «Legg til skriver», da får du opp et bilde likt som på neste side. 

 



 

 

•  
Trykk på «1 – Skriveren jeg vil ha, er ikke i listen» 

Da får du opp et bilde likt under her. 

 

 
 

Pass på at det er merket for «Søk etter skriver i Active Directory, basert…..» 

Trykk deretter «neste», da vil du få opp et bilde likt som på neste side. 

 



 

 

•  
Skriv inn navnet på skriveren du ønsker å legge til i feltet «1». 

Trykk deretter «2 – søk nå». 

I eksemplet under her så har vi søkt på «ha-raa», da får man opp alle skrivere som står i Hamar 
rådhus. 

 



 

 
Dobbel-klikk eller merk skriver du ønsker å legge til, trykk deretter OK. 

Da får du opp et bilde likt som under her. 

 

 
 

Trykk deretter neste, nytt bilde kommer opp og her trykker du «Fullfør». 

Velger du å legge til skriveren på følgende måte, så vil utskriften du sender til denne skriveren 
kommer rett ut på skriveren.  



 

Navngiving av skrivere: 

 

 
 

Tips og forklaring rundt skrivere. 

Standardskriver: 

Ønsker du å endre standardskriver, kan du gå på «Windows-tasten»  i venstre hjørnet, 
begynn å skriv «Skrive….» velg deretter «Skrivere og skannere». 

Trykk på «Enheter og skrivere», et nytt bilde kommer opp. I dette bildet ser du alle printerne som 
er installert. Høyreklikk på aktuell skriver og velg «Angi som standardskriver». 

Se side 21 for bilder. 

Fjerne skriver: 

Ønsker du å fjerne en skriver du har installert, kan du gå samme «vei» som over. 

I det bildet der du ser alle printerne dine, så høyreklikker du på printer og velger deretter «fjern 
enhet». 

 

 

 

 

 



 

Legge til skriver på WYSE – terminal 
For å legge til skriver, gjør du følgende. 

Trykke på «Windows tasten»  og deretter skrive «legg til skriver». Da vil du få opp i menyen 
og kan velge «Legg til skriver». 

Når du trykker på «Legg til skriver», da får du opp et bilde likt som under her. 

 

 
 

Trykk på «1 – Skriveren jeg vil ha, er ikke i listen». Da får du opp et bilde likt vist på neste side. 

 



 

•  
Pass på at det er merket for «Søk etter skriver i Active Directory, basert…..» 

Trykk deretter «neste», da vil du få opp et bilde likt som på neste side. 

 

 
 

Her er alle skrivere som ligger i systemet til Hedmark IKT.  

Du kan skrive inn ønsket skriver i feltet der det står «Name» for eksempel HA-Raadhus, trykk 
deretter på «Find Now». Da finner du i dette tilfelle alle skrivere som står i Hamar Rådhus.  

Alle skrivere skal være merket med samme navnestandard, for eksempel HA-Raadhus-3etg-P01.  

Når du har funnet skriver du ønsker, kan du dobbeltklikke på den. Da installeres aktuell skriver, det 
kan være at du får noen bilder du må trykke «next» og «finish» på.  



 

Lagring av dokumenter og filer. 
Du har skrevet et dokument eller hentet en fil, og ønsker å lagre dette. Du har flere steder du kan 
lagre dokumentet eller filen. Hvor du velger og lagrer er avhengig av hvem som skal kunne lese 
dokumentet eller se filen.  

I «Utforsker» ser du hvilke lagringsområder du har tilgang til. Utforsker finner du her: 

 

Stasjonær tykk klient / bærbar PC: 

 

 

 

 

Under her ser du hvordan det kan se ut inne på «utforsker». 

 

 
 

• Hjemmeområdet/(H:): Er ditt personlige lagringsområde, som kun du har tilgang til. 
• Avdelingsområdet/(K:): Her ligger lagringsområdet for din avdeling. Det kan ligge en mappe 

som heter «Felles», det er en fellesmappe for alle i din kommune. 
• De andre bokstavene kan variere ut i fra hvilke tilganger du har på brukeren din. 
• Før du lagrer på OneDrive, så ber vi deg lese kommunens databehandler avtale.  



 

Tynnklienter / terminaler: 

 
1. Trykk på kommunemenyen 
2. Velg utforsker Indre sone for å få opp ditt H- eller K- område, dette er åpen sone så her skal det 

ikke ligge personsensitive data. 
3. Velg utforsker Sikker sone for å få opp avdelingsområdet på sikker sone, der ligger det 

personsensitive data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Under her ser du hvordan «utforsker» for indre sone ser ut. 

 

 
 

1. Hjemmeområdet/(H:): Er ditt personlige lagringsområde, som kun du har tilgang til. 
2. Avdelingsområdet/(K:): Her ligger lagringsområdet for din avdeling. Det kan ligge en mappe 

som heter ”Felles”, det er en fellesmappe for alle i din kommune. 
3. De andre bokstavene kan variere ut i fra hvilke tilganger du har på brukeren din. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Under her ser du hvordan «utforsker» for sikker sone ser ut. 

 
 

Avdelingsområdet/(S:): Her ligger lagringsområdet for din avdeling på sikker sone, der skal det 
lagres personsensitive data. 

 

Lagringsområdene som ligger i «utforsker» kjøres det backup av hver natt, så hvis noe skulle bli 
borte fra for eksempel H –, K – eller S – området har vi mulighet til å finne det igjen på backup. 

 

Lagre ALDRI dokumenter på C- eller D-disk. Disse blir det ikke tatt backup av, hvis du lagrer ting 
der så har du selv ansvar for å flytte disse inn på lagringsområdene H eller K. 

Ved for eksempel «retank av pc» så blir disse filene borte og vi har ikke mulighet til å finne igjen 
disse. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lagring WYSE – terminal 
 

Du har skrevet et dokument eller hentet en fil, og ønsker å lagre det. Du har flere steder du kan 
lagre dokumentet eller filen. Hvor du velger og lagrer er avhengig av hvem som skal kunne lese 
dokumentet eller se filen.  

I «Utforsker Indre eller Utforsker Sikker» ser du hvilke lagringsområder du har tilgang til.  

 

• Hjemmeområdet/(H:) finner du under Utforsker Indre og Utforsker Sikker: Er ditt personlige 
lagringsområde, som kun du har tilgang til. 

• Avdelingsområdet/(K:) finner du under Utforsker Indre: Her ligger lagringsområdet for din 
avdeling. Det kan ligge en mappe som heter «Felles», det er en fellesmappe for alle i din 
kommune. 

• Avdelingsområdet/(S:) finner du under Utforsker Sikker: Her ligger lagringsområdet for din 
avdeling på sikker sone, der skal det lagres personsensitive data. 

• De andre bokstavene kan variere ut i fra hvilke tilganger du har på brukeren din. 

Under her ser du hvordan «utforsker» for indre sone kan se ut. 

 
 

 

 

 

 

 



 

Under her ser du hvordan «utforsker» for sikker sone ser ut. 

 

 
 

Lagringsområdene som ligger i «utforsker» kjøres det backup av hver natt, så hvis noe skulle bli 
borte fra for eksempel H –, K – eller S – området har vi mulighet til å finne det igjen på backup. 

 

Lagre ALDRI dokumenter på C-, D-, E-disk på en WYSE - terminal. Disse blir liggende på 
terminalserveren og blir borte når du logger av. Disse er da ikke mulig å finne igjen. Sitter du på en 
WYSE – terminal må du lagre på H-, K- (indre soner), eller S- områdene (sikker sone). 

  



 

Outlook / E-post klient 
 

Trykk på «1 - Windows-tasten»  skriv «Outlook», den vil da dukke opp i menyen «2». 

Trykk på Outlook for å åpne. 

 

 
 

Første gangen du åpner Outlook vil du få en veiviser, den er det bare å trykke neste og fullfør på. 
Deretter vil Outlook starte og du møter et bilde som vist under her. 

 

For å feste Outlook til oppgavelinjen, høyreklikker du på Outlook når du har funnet den og velger 
«Fest til oppgavelinjen». Da vil Outlook bli liggende fast på oppgavelinjen slik som vist på punkt 
«3». 

 

 

 

 



 

 
 

1. Innboksen: Der finner du e-posten din. 
2. Kalender: Der ligger alle møtene dine. 
3. Kontakter: Her kan du legge inn kontakter du ønsker og ta vare på. 
4. Adressebok: Her finner du kollegaers e-postadresser. 
5. Ny: Her trykker du hvis du skal sende ny e-post.  
6. Trykker du på pila til høyre for «Nye elementer» kan du velge: 

o Ny e-postmelding 
o Ny avtale 
o Ny møte 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hjelp og veiledninger for Office 

 

For hjelp og veiledninger i bruk av Office, som da blant annet inneholder Outlook 2016, kan 
Microsofts sine egne kundestøtte sider anbefales. Disse er tilgjengelige på: 
https://support.microsoft.com/nb-no 

Det er viktig at du er bevist på hvilken versjon du søker hjelp om.  

Dele kalenderinformasjon: 

 

https://support.office.com/nb-no/article/Dele-en-Outlook-kalender-med-andre-353ed2c1-3ec5-
449d-8c73-6931a0adab88 

Vedlegg i e-postmelding: 

 

http://office.microsoft.com/nb-no/outlook-help/legge-ved-en-fil-eller-et-annet-element-i-en-e-
postmelding-HP001231950.aspx 

Automatiske svar/Fraværs assistent: 

 

https://support.office.com/nb-no/article/Svare-automatisk-p%C3%A5-innkommende-meldinger-
n%C3%A5r-du-er-frav%C3%A6rende-861a46b2-2f2d-41b8-8e44-
ff4119d0b411?CorrelationId=83ea6d18-45a5-4283-bc90-0ca2cb0907a5&ui=nb-NO&rs=nb-
NO&ad=NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://support.microsoft.com/nb-no
https://support.office.com/nb-no/article/Dele-en-Outlook-kalender-med-andre-353ed2c1-3ec5-449d-8c73-6931a0adab88
https://support.office.com/nb-no/article/Dele-en-Outlook-kalender-med-andre-353ed2c1-3ec5-449d-8c73-6931a0adab88
http://office.microsoft.com/nb-no/outlook-help/legge-ved-en-fil-eller-et-annet-element-i-en-e-postmelding-HP001231950.aspx
http://office.microsoft.com/nb-no/outlook-help/legge-ved-en-fil-eller-et-annet-element-i-en-e-postmelding-HP001231950.aspx
https://support.office.com/nb-no/article/Svare-automatisk-p%C3%A5-innkommende-meldinger-n%C3%A5r-du-er-frav%C3%A6rende-861a46b2-2f2d-41b8-8e44-ff4119d0b411?CorrelationId=83ea6d18-45a5-4283-bc90-0ca2cb0907a5&ui=nb-NO&rs=nb-NO&ad=NO
https://support.office.com/nb-no/article/Svare-automatisk-p%C3%A5-innkommende-meldinger-n%C3%A5r-du-er-frav%C3%A6rende-861a46b2-2f2d-41b8-8e44-ff4119d0b411?CorrelationId=83ea6d18-45a5-4283-bc90-0ca2cb0907a5&ui=nb-NO&rs=nb-NO&ad=NO
https://support.office.com/nb-no/article/Svare-automatisk-p%C3%A5-innkommende-meldinger-n%C3%A5r-du-er-frav%C3%A6rende-861a46b2-2f2d-41b8-8e44-ff4119d0b411?CorrelationId=83ea6d18-45a5-4283-bc90-0ca2cb0907a5&ui=nb-NO&rs=nb-NO&ad=NO
https://support.office.com/nb-no/article/Svare-automatisk-p%C3%A5-innkommende-meldinger-n%C3%A5r-du-er-frav%C3%A6rende-861a46b2-2f2d-41b8-8e44-ff4119d0b411?CorrelationId=83ea6d18-45a5-4283-bc90-0ca2cb0907a5&ui=nb-NO&rs=nb-NO&ad=NO


 

Planlegge et møte: 

Når du planlegger et nytt møte, kan du angi et tema for møtet, velge deltakere og angi når og hvor 
møtet skal finne sted. Svar på møteinnkallelsene kommer til Innboksen din. 

1. Gå til Hjem-fanen, og i Ny-gruppen gjør du ett av følgende: 
o Velg Nye elementer > Nytt møte fra Innboksen. 

 

o Klikk Nytt møte i Kalender. 

 

2. Tips!: Du kan også bruke hurtigtasten CTRL+SKIFT+Q for å opprette en ny møteinnkallelse. 
3. Du kan legge til deltakere i Til-boksen.  

Merknad: Du kan også legge til eller fjerne deltakere når du bruker 
Planleggingsassistenten i Vis-gruppen på Møte-fanen.  

4. Fortell mottakerne hva møtet dreier seg om, i Emne-boksen. 
5. I boksen Sted kan du fortelle mottakerne hvor møtet skal avholdes. 

Tips!: Hvis du bruker en Microsoft Exchange-konto, kan du klikke på Rom for å sjekke 
hvilke rom som er ledige og reservere et. 

 

https://support.office.com/nb-no/article/Microsoft-Exchangekonto-0e2ff2d5-82ed-45f7-9c7e-e0712efc4c43


 

6. Gjør ett av følgende: 
o Hvis du vil bruke en bestemt start- og sluttid, kan du klikke på tidspunktene i 

listene over Starttid og Sluttid. 
o Hvis det er et heldagsarrangement, merker du av for Heldagsarrangement, og 

arrangementet vises da som et 24-timers arrangement, fra midnatt til midnatt. 

Merknad: Hvis du vil planlegge møter basert på en annen tidssone, går du til Møte-fanen, 
og i Alternativer-gruppen klikker du på Tidssoner. 

7. I møteinnkallelsens meldingsboks kan du skrive informasjon du vil dele med mottakerne. 

Tips!: Du kan også legge ved en fil. Velg Legg til fil på Sett inn-fanen, og så velger du den 
filen du vil legge til i møteinnkallelsen.  

8. Klikk på Planleggingsassistent, så planleggingsassisten for Exchange-kontoer kan hjelpe 
deg med å finne det beste tidspunktet for møtet ved å analysere når mottakere og 
møteressurser (for eksempel rom) er tilgjengelige. 

Tips!: Hvis du ikke bruker en Exchange-konto, kan du klikke på Planlegging. 

9. Gjør ett av følgende: 
o Klikk på Legg til deltakere, og skriv deretter inn mottakernes navn, e-postadresser 

eller ressursnavn (adskilt med semikolon) i boksene Obligatorisk, Valgfritt eller 
Ressurser. 

Tips!: Hvis du ikke bruker en Exchange-konto, kan du klikke på Legg til andre > 
Legg til fra adresseboken. 

o Skriv navnet til en mulig deltaker i Søk-boksen, klikk på Gå og velg et navn i 
resultatlisten. Klikk deretter på Obligatorisk, Valgfritt eller Ressurser. 

Kommentarer:  

o Loddrette linjer representerer start- og sluttidspunktene for møtet. Du kan klikke 
og dra linjene til et nytt start- og sluttidspunkt.  

o For Exchange-kontoer viser ledig/opptatt-tabellen når deltakerne er ledige. En 
grønn loddrett linje representerer starten på møtet. En rød loddrett linje 
representerer slutten på møtet. 

 



 

10. For Exchange-kontoer inneholder Romsøker-ruten forslag til de beste tidspunktene for 
møtet (når de fleste deltakerne er tilgjengelige). Velg møtetidspunkt ved å klikke på et 
forslag i Romsøker-ruten under Foreslåtte tidspunkter, eller velg et tidspunkt i tabellen. 

11. Når du har lagt til deltakerne, klikker du Avtale for å gå tilbake til møteinvitasjonen. 

Merknad: Når du har fastsatt tidspunktet, forutsatt at du ikke vil opprette et regelmessig 
møte, velger du Send, eller Avtale hvis du har mer informasjon som du vil legge til 
brødteksten for møtet. 

12. Gjør ett av følgende: 
o Klikk på Send, med mindre du vil gjøre dette til et regelmessig møte. 
o Gå til Gjør møte regelmessig hvis du vil gjøre dette til et regelmessig møte. 

https://support.office.com/nb-no/article/Planlegge-et-m%C3%B8te-med-andre-personer-
5c9877bc-ab91-4a7c-99fb-b0b68d7ea94f 
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https://support.office.com/nb-no/article/Planlegge-et-m%C3%B8te-med-andre-personer-5c9877bc-ab91-4a7c-99fb-b0b68d7ea94f


 

Programvaresenteret 
 

Under Programvaresenteret finner man programmer man kan installere selv. 

Listen over program kan utvides med flere program hvis det er ønskelig. Det gjelder programmer 
som mange bruker og som skal benyttes i arbeidssituasjon.  

For program som krever lisens så må den i tillegg bestilles hos Hedmark IKT.  

 

Programvaresenteret finner du ved å trykke på «Windows-tasten»  

Begynn deretter å skrive «Prog….» 

Da vil programvaresenteret dukke opp som et valg. 

 
Trykk på «Programvaresenter» 

Da vil et bilde likt som på neste side dukke opp. 

 



 

 
 

1. Her finner du programmer som er tilgjengelig for installasjon på PCen. Er det programmer 
her du savner og mener burde ligget her så send inn en bestilling på Selvbetjeningsportalen. 

2. Her finner du oppdateringer som Hedmark IKT legger tilgjengelig. Disse kan du installere selv 
eller så blir de «tvunget» inn på PCen etter en tid. Hvis det skulle dukke opp installasjoner som 
mislyktes, så ta kontakt med oss. Enten via Selvbetjeningsportalen eller ved å ringe Hedmark 
IKT. 

3. Her kommer oppdateringer fra Hedmark IKT som går mer på pc oppdatering. Det kan da 
f.eks. være oppgradering av PCen fra Windows 7 til Windows 10. 

4. Her finner du status på installasjoner som er på PCen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Installasjon av programmer fra programvaresenteret 

 

Når du har funnet programmet du ønsker å installere, trykker du på det. 

Da vil et bilde likt under her komme opp. 

 

 
 

Trykk «Installer», da vil den starte installasjonen. 

Når den er ferdig installert så står det «Avinstaller» der det står «Installer» i bildet over, det står 
også installert under status. 

 

Programmene du installerer vil du finner igjen under «Windows-tasten»  og skrive navnet 
på programmet. 

 
 

 
 

 



 

Intranett 
Kommunene har egne intranettsider, disse har ulike adresse ut ifra hvor du jobber.  

Du har kun tilgang til intranett når du er på jobb og er tilkoblet et nettverk fra Hedmark IKT. 

På disse sidene legges det ut nyheter fra de enkelte kommunene. 

Det er kommunens webredaktør som legger ut informasjon på disse sidene. Hvis du selv trenger å 
legge ut informasjon på disse sidene, ta kontakt med webredaktøren.  

Bestilling av utstyr 
Hvis dere ønsker å bestille ny PC, skriver, skjerm, mus eller tastatur o.l. må dette bestilles av 
nærmeste leder via Selvbetjeningsportalen. 

Er du leder og skal ha tilgang til å bestille utstyr, ta kontakt med bestiller i aktuell kommune. 

Innlevering av PCer 
Vi gjør oppmerksom på at alle PCer som er levert av Hedmark IKT skal leveres tilbake til oss.  

Lederen melder dette via Selvbetjeningsportalen.  

Da vil en servicetekniker komme og hente PCen, for så å ta PCen ut av leielistene vi har. 

Hvis PC skal erstattes med en ny, meldes innleveringen samtidig med bestillingen av ny PC. 

Returnerer du en bærbar pc, så skal strømforsyning returneres sammen med PCen. Dersom 
strømforsyning mangler, vil det bli fakturert med kr 350,- for hver strømforsyning som mangler. 

O365 
Office 365 gir deg tilgang til bl.a. Office-programmer via Internett (skytjenester). 

portal.office.com 

Jobber du i skolesektoren har du tilgang til O365/Office 2016 lokalt på PCen og i skyen. 

Jobber du i administrasjon eller helse, så har du tilgang O365 fra skyen. 

Du skal fortsatt benytte Office lokalt og/eller på terminalserver som tidligere. 

Du finner flere veiledninger på O365 på Selvbetjeningsportalen under OSS/FAQ. 

 

Microsoft Teams erstatter Skype for Business 

Gir deg mulighet til å sende direktemeldinger til dine kollegaer. 

Du kan invitere og delta i nettbaserte møter. 

https://login.microsoftonline.com/


 

OwnCloud. 
Brukes til å lagre filer i «skyen», slik at du kan nå filene fra hvor som helst og enklere kan dele filer 
med personer utenfor systemet.  

Har du en nettleser og internettforbindelse, kan du nå filene dine, også fra mobiltelefonen. 

Alle som har bruker i systemet kan få tilgang til løsningen mot en månedlig kostnad. Da får du 
mulighet til å lagre 5 GB med data. Trenger du mer plass, kan dette bestilles. 

Ønsker du OwnCloud-klienten på din PC, så må du be lederen din bestille dette via 
Selvbetjeningsportalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Synkronisering av e-post. 
 

For å kunne synkronisere e-post på mobilen din, så må du ha et tillegg på brukeren din. 

Få lederen din til å legge inn en bestilling på Selvbetjeningsportalen. 

Når du har fått tillegget på brukeren din, så kan du følge veiledning under her. 

 iPhone 

1. Trykk på Innstillinger > E-post, kontakter, kalendere > Legg til konto > Microsoft Exchange. 
2. Skriv inn informasjonen i feltene nedenfor, og trykk på Neste. 

E-post: Din e-post adresse 
Domene: katalog 
Brukernavn: Identen du logger deg inn på PCen med 
Passord: Passord du logger deg på PCen med 

3. Trykk Neste (Denne vil ikke klare å hente informasjonen automatisk). 
4. Fyll inn server navnet: outlook.hedmark-ikt.no. 
5. Trykk Neste. 
6. Velg det du ønsker å synkronisere og trykk Save. 

Android 

1. Gå til Meny (alle programmer) > Innstillinger > Kontoer/synkronisering. 
2. Velg Legg til konto > Exchange 
3. Skriv inn e-postadressen din og passord du bruker når du logger deg på PCen 
4. Neste 
5. Brukernavn: Identen du logger deg på PCen med. 
6. Server: outlook.hedmark-ikt.no  
7. Domene: katalog 
8. Neste 
9. Fjern haken på synkronisering av kontakter 
10. Ferdig - Da starter den synkroniseringen selv. 

  

https://outlook.hedmark-ikt.no/
https://outlook.hedmark-ikt.no/


 

Windows Phone 

1. Trykk Innstillinger, og trykk deretter E-post og kontoer. 
2. Trykk Legg til en konto, og velg Outlook. 
3. Skriv inn e-postadressen og passordet ditt, og trykk deretter Logg på. Windows Phone vil 

prøve å konfigurere epostkontoen automatisk. 
4. Hvis epostkontoen ikke kan konfigureres automatisk, trykker du Avansert oppsett. Du må 

angi følgende informasjon: 
E-postadresse: Dette er hele e-postadressen. 
Passord: Dette er passordet til epostkontoen. 
Brukernavn: Dette er hele e-postadressen 
Domene: katalog 
Server: https://outlook.hedmark-ikt.no 
Denne serveren krever kryptert tilkobling (SSL) må merkes av. 

5. Trykk Logg på. 
6. Trykk OK når Exchange ActiveSync spør om du vil håndheve policyene på telefonen. 

Webmail. 
Webmail er en tjeneste som gjør at du kan lese e-posten din på privat pc hjemme. 

Trenger du denne tilgangen, så må din leder bestille dette ved å legge inn en bestilling via 
Selvbetjeningsportalen.  

Når du har fått tilgangen bruker du følgende adresser for å logge deg inn på webmail:  

https://outlook.hedmark-ikt.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://outlook.hedmark-ikt.no/
https://outlook.hedmark-ikt.no/


 

Fjerntilgang. 
Dette er hjemmekontorløsningen for våre brukere. Løsningen fungerer kun på en bærbar pc levert 
fra Hedmark IKT. Trenger du denne tilgangen, så må din leder bestille dette ved å legge inn en 
bestilling via Selvbetjeningsportalen. Da denne løsningen er lisensbelagt. 

 

Når du har fått denne tilgangen, så blir det automatisk installert et tillegg på PCen din. 

PCen må da være koblet med nettverkskabel i nettverket på jobb og innlogget med din 
brukerident. 

For å se at dette tillegget er installert på en pc: 

Trykk på ikonet der pil 1 peker, du vil da få opp en liste. 

Der pil 2 peker indikerer at fjerntilgang er på plass. 

 

HIKTn Indre DA for Hamar, Løten og Stange 

HIKTs Indre DA for Grue, Kongsvinger, Nord Odal og Sør-Odal 

 

 

 
 



 

Merking av PCer 
 

 
 

Denne informasjonen som er vist i bilde over her, forteller følgende:  

 

1. Asset number: Forteller hva maskinen heter. 

Dette nummeret spør vi om hvis dere ringer oss og vi trenger å fjernstyre pcen din. 

2. Service Tag bruker vi for å finne ut, blant annet hvor gammel maskinen er. 
3. Den forteller når garantien går ut.   

 

Er du innlogget på PCen skal informasjonen om maskinnavn/asset number vises nederst i høyre 
hjørnet på skjermen. 

 
 

Du kan også finne dette merket fysisk på PCen, man finner det som regel dette merket på følgende 
steder: 

Stasjonære PCer: 

 Står PCen på høykant, står som regel lappen på høyre bredside. 

 Ligger PCen med skjermen oppå, skal merket vises i ett av hjørnene. 

Bærbare PCer: 

Da finner du merket på lokket av PCen.  



 

Ord og uttrykk. 

 

Lenger bak i dette dokumentet vil du finne forklaring og bilder på noen av disse enhetene.  

 

Selvbetjeningsportal: Er der du kan melde feil, bestille utstyr, programvare, endringer, tilganger 
etc. Se egen brukerveiledning på Selvbetjeningsportal. 

 

Webmail: Kalles også Outlook webapp eller OWA. Med denne tjenesten har du da mulighet til å 
lese e-post utenfor kontoret. For å få tilgang til webmail må Hedmark IKT få en bestilling fra din 
leder via Selvbetjeningsportalen. 

 

Fjerntilgang: Er hjemmekontorløsningen for våre brukere. Trenger du dette, så må din leder 
bestille dette ved å legge inn en bestilling via Selvbetjeningsportalen. Denne løsningen er 
lisensbelagt. 

 

Synkronisering av mobil: Har du telefon gjennom jobben og du trenger å lese e-post og få møtene 
dine inn på mobilen din, kan du spørre lederen din om du kan få dette. Lederen din må bestille 
dette via Selvbetjeningsportalen. 

 

OwnCloud: Brukes til å lagre filer i «skyen», slik at du kan nå filene fra hvor som helst og enklere 
kan dele filer med personer utenfor systemet. 

 

Antivirus: Det skal være installert antivirus på alle PCer levert fra Hedmark IKT. Dette programmet 
heter Endpoint Protection. Alle PCer som står i nettverket til Hedmark IKT på fredager, blir 
automatisk scannet. Ellers vil scann starte så snart PCen blir koblet opp i nettverket. Når 
scanningen går kan dere fortsatt benytte PCen, men det kan være at PCen jobber litt tregere. 
Tidspunkt for scanning er satt sentralt og kan ikke endres eller avbrytes. 

 

Fjernstyring/shadow: Dette er når Hedmark IKT trenger tilgang til PCen eller terminalen din. For å 
f.eks kunne se på en problemstilling du opplever. 

  

Retank: Dvs. at PCen din tømmes for innhold og settes opp på nytt. Hvis vi må retanke PCen din, så 
har du selv ansvar for å ta backup av dokumenter og egeninstallerte programmer som ligger på 
skrivebordet, C og D disken. Disse blir fjernet og vi har ikke mulighet til å finne igjen disse. 

 

Microsoft Windows: Er operativsystemet som er installert på PCen din.  

 

Operativsystem (OS): Er den grunnleggende programvaren på en datamaskin. 



 

 

Linux: Er et fritt operativsystem som benyttes av enkelte skoler. 

  

Tykk klient: Er en PC der du kjører programmer lokalt, for eksempel Microsoft Office. Og du har 
mulighet til å installere lokale programmer. Som regel er alle bærbare PCer av denne typen. 

 

Wyse/Tynn klient: Er en PC/terminal som ikke har noen programmer installert lokalt, har du en 
slik henter du alle programmer fra servere hos oss. 

 

Server: Denne tilbyr en eller flere tjenester (programmer) til andre datamaskiner over et 
datanettverk. 

 

Switch: Er en nettverkskomponent som styrer datatrafikk mellom PC, server, skriver og Internett-
forbindelse. Dette skal bestilles hos Hedmark IKT. Se bilde bakerst i dokumentet. 

  

Modem/FG/Fortigate: Er boksen som gir deg internettlinje. Dette er Eidsiva utstyr. Se nærmere 
forklaring bakerst i dette dokumentet. 

  

Nettverkskabel: Er en kabel som går mellom PCen og veggen, telefonen og veggen, fra veggen og 
inn i switchen. Kabelen er som regel grå, men den har alltid en blank tupp i hver ende som ser ut 
som en «gammel telefonkontakt». Se nærmere forklaring og bilde bakerst i dette dokumentet. 

  

Harddisk: Er et lagringsmedium som fysisk sitter inne i PCen. Lagrer du lokalt på pcen, så lagrer du 
på harddisken.  

 

SSD disk: er et lagringsmedium som benytter flashminne istedenfor mekanisk/magnetiske plater 
til å lagre data. Siden den ikke har bevegelige deler, er søketiden raskere enn for en mekanisk 
harddisk og tåler bedre støt enn vanlige harddisker. 

 

RAM: er hoved hukommelsen eller hovedminnet. Dette er den delen av minnet i en datamaskin der 
prosesser ligger klare for kjøring av et program/prosess i maskinen. 

 

SLA (Service Level Agreement): Er avtalen mellom kunde (kommune) og leverandør (Hedmark 
IKT). Kalles også Standardavtalen. Hensikten med Standardavtalen er å avstemme forventninger 
ved å beskrive det avtalte servicenivået mellom kunde og leverandør. 

Tjenestekatalogen inneholder en oversikt over alle tjenester Hedmark IKT yter. På en del av 
tjenestene er det laget tjenestebeskrivelser. 

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Datanettverk
http://no.wikipedia.org/wiki/Personlig_datamaskin
http://no.wikipedia.org/wiki/Server
http://no.wikipedia.org/wiki/Skriver
http://no.wikipedia.org/wiki/Internett
http://no.wikipedia.org/wiki/Lagringsmedium
http://no.wikipedia.org/wiki/Flashminne
http://no.wikipedia.org/wiki/Harddisk
http://no.wikipedia.org/wiki/Datamaskin
http://no.wikipedia.org/wiki/Prosess_%28informatikk%29


 

Servicevindu: Foregår hver tirsdag kveld mellom kl 16:00 og 21:00, servere blir ikke restartet før kl 
18:00. Disse timene benytter Hedmark IKT til å oppdatere applikasjoner, vedlikehold av servere 
osv. 

Vi gjør oppmerksom på at dette kan føre til noen driftsforstyrrelser. 

Fredag før servicevindu så legges det ut en driftsmelding på Selvbetjeningsportalen på hva som 
skal gjøres og hvem som blir berørt av dette. 

 

Det er avklart med bestiller i kommunene at vi kan utføre endringer hver dag mellom 16:00 og 
18:00, dette blir da varslet og avklart med de som blir berørt. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ulike typer PCer, terminaler og utstyr. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ny type docking - stasjon: 

Den gjør det samme som den typen som er 
over. Men i stedet for å «klemme» inn pc i 
docking, så har man nå en kabel som kobles 
inn i PCen med USB (PC uten USB C) eller med 
USB C.  

Bærbar PC/Laptop: 

 

Vi deler bærbare PCer inn i admin/lærer, elev 
og multimedia. 

 

Admin/lærer: Brukes av administrasjon og 
lærere. 

Elev: Bærbare til elever 

Multimedia: Er en bærbar PC som er kraftigere 
enn admin/lærer PCen.  

  

Docking - stasjon: 

Kan dere bestille i tillegg til bærbar PC.  

Den er kun en «dum» gjenstand som gjør at du 
slipper å koble alle kabler i den bærbare PCen. 
Alle kabler blir koblet i denne docking - 
stasjonen, så da er det bare å «klemme» den 
bærbare PCen ned i dockingen. 



 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Stasjonær PC: 

 

Vi deler stasjonære PCer inn i standard og elev. 

 

Standard stasjonær: Er en tykklient som 
brukes av administrasjon og lærere. 

 

Elev stasjonær: Er PC som brukes av elever. 

 

 

Wyse R10L og D10D: 

 

Er en tynnklient. 

Har du en slik så henter du alle programmer fra 
servere hos Hedmark IKT. 

USB-kabler: 

Til venstre ser du en «vanlig» USB. Den har 
skarpe kanter. 

Til høyre ser du en USB C. Den er rund i 
kantene. Har du ny pc og ny type docking, så 
er det denne du skal koble disse sammen med. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettbrett/iPad: 

Er ett nettbrett som benyttes i bl.a. 
skolesektoren. Dette er satt opp mot vår 
løsning, slik at vi kan legge inn apper 
(programmer) sentralt her i fra. 

 

Bak på iPad så er den merket med f.eks M0123 
(1). 
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Switch: 

Er en enhet som styrer datatrafikk (fordeler 
nett) mellom ulike enheter på lokasjon. Slik 
som PC, skriver, telefon osv. 

Disse kommer i forskjellige størrelser og typer. 

Fortigate/FG: 

Denne er koblet sammen med Switch. Denne 
gir nett inn på lokasjon. 

 

Wyse T10 

Er en eldretype. 

Har du en slik så henter du alle programmer fra 
servere hos Hedmark IKT 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettverkskabel: 

Dette er en kabel som er koblet mellom pc og 
veggen. Denne gir deg nettverk, kontakt med 
internett. 

Denne er som regel grå som på bildet, men den 
kan komme i andre farger. 
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