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Installation af Office-pakken direkte fra EasyIQ Office365 
 

Vi anbefaler at eleverne foretager installationen derhjemme, for at sikre at skolens netværk ikke påvirkes negativt. 

1. Log på EasyIQ Office365  
Så start din browser og log på med dit UniLogin her: 
http://intranet.easyiqcloud.dk  
 

 
 

Alternativt åbnes en ny fane i den samme browser, og åben derefter dette link: 

https://portal.microsoftonline.com/OLS/MySoftware.aspx 

Så kommer du til samme side. 

 

Adgangen til løsningen kan også ske at ligge i din linksamling under den overordnede knap Office365 og linket 

hedder derunder Office til EasyIQ. 
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Når du gør dette på en af ovenstående måder, så kommer du til billedet her: 

  

 

 

Vælg sprog og tryk på ”installér”. Herefter starter en ”Click-to-Run” installation på maskinen. 

Der kommer en række dialoger som du skal sige OK og kør til: 

 

 

Når du har gjort dette, så går installationen i gang. 

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


Office til EasyIQ  
 

 

________________________________________________________________________________________________________
Husk at du altid kan få den nyeste information omkring EasyIQ på www.easyiq.dk og bloggen: www.easyiq.dk/blog/ 
Brugervideoer til EasyIQ: ww.easyiq.dk/video-office-365 og http://easyiq.dk/video-ca/  

3 
 

 

 

 

Office-pakken er nu installeret og du kan nu komme i gang – vælg ”Næste” 

 

Vælg ”Accepter” 
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Tryk på Login og denne dialog frem kommer: 

 

 

 

Du skal logge på med din Office 365 mail adresse: {uni-login}@{skoledomain} 

Hvor {uni-login} er dit personlige Uni-Login, og {skoledomain} er det domainnavn skolen bruger.  

Derefter kommer der en login dialog hvor du skal teste dit Uni-Login password:  
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Hvis du ikke kan logge på så gør følgende: 

• Skift UniLogin Password 

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

  

Vælg ”Skift Password” inden du logger 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. 

Derefter vil du kunne logge på. 

 

Derefter starter installationen: 
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Vælge det fileformat du ønsker at benytte. 

Derefter startes der en Power Point præsentation, som man kan gennemgå ved at klikke: 
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Mens præsentation køre bliver Office klargjort på maskinen: 
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Aktivere dit ”SkyDrive”, mens du venter: 
Du kan med fordel aktivere dit ”SkyDrive” på Office 365: 

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 du har trykket OK, så er du klar til i morgen. 

 

 

 

 

 

 

 

Du er nu klar og ”Office 2013” ligger nu som alle andre programmer på maskinen: 
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Her over er det vist på en Windows 7, hvor der også ligger en ”Office 2010”. 

 

Hvis du har en MAC fungere det også, det ser dog lidt anderledes ud end vist her over. 

Du kan installere på op til 5 devices / enheder, og licensen valideres og tjekkes op i mod Office 365.  
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FAQ i forhold til Office installation: 
1. Q: Kræver det internet under installationen 

A: Ja under installation er det et krav, derefter virker Office som normalt. Maskinen skal dog minimum 
være online 1 gang pr. 30 dage 

 
2. Q: Hvor længe virker Office 2013 på min maskine 

A: Det gør den så længe du går på skolen. 30 dage efter du er stoppet på skolen virker licens ikke 
mere. Office 2013 bliver en ”read only” licens, således at du forsat kan preview Office filer. Du kan 
købe en licens og indtaste licensen, så er du kørende igen. 
  

3. Q: Virker Office på min XP maskine? 
A: Nej Office 2013 virker på Windows 7 og Windows 8 eller nyere 

 
4. Q: Hvad sker der hvis jeg har en Office installation i forvejen? 

A: Hvis du f.eks. har en Office 2010 på maskinen i forvejen, kan du fint installere og køre Office 2013 
sammen med denne nye version. Men du kan også vælge at afinstallere den gamle version. 

 
5. Q: Hvor lang tid tager det at installere 

A: Det afhænger af din internet forbindelse. En almindelige forbindelse vil dog kunne klare det på 
omkring 30 min. 
 
 

 
6. Q: 32-bit eller 64-bit 

A: Microsoft anbefaler 32 bit versionen også på 64 Bit maskiner. Derfor er 32 bit valgt som udgangs 
punkt. Men hvis du har en Office 2013 i forvejen, som er en 64 bit, så er skal du som udgangs punkt 
benytte 64 bit versionen.   
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