Office 365
Informasjon til foresatte om
innføringen av Digirom.no - Office 365
Høsten 2016 ble Digirom, Office 365, tilgjengelig for lærere og elever på Øvre Romerike. Digirom er en skybasert
plattform for Officeverktøy, kommunikasjon og samhandling. Plattformen blir tilgjengelig via http://digirom.no,
og Feide-pålogging.

Hva er Digirom.no - Office 365?
-

Skybasert, kan benyttes på en hvilken som helst enhet (PC/ Mac/ nettbrett/ smarttelefon)
Gir mulighet for 5 nedlastninger av Office 2016 på private enheter.
Office programvare: Word, Excel, PowerPoint og OneNote

Bruk og installasjon på private enheter
En av de største fordelene med Digirom.no er at det er tilgjengelig for eleven hele tiden. Gjennom skyløsningen
har elevene tilgang til programmene og filene uansett om de er på skolen, hjemme, på hytta eller hos tante. Det
eneste de trenger er nettilgang.
I tillegg har elevene mulighet til å installere Office 2016 på inntil 5 private enheter. Vi ser at enkelte allerede har
installert det hjemme, men ønsker nå å informere om de mulighetene som gjelder samtlige elever i alle de seks
kommunene på Øvre Romerike.
På neste side finner du er fremgangsmåte for bruk og installasjon av Office 365/ Office 2016 på private enheter.

Opplæring
Elevene gis opplæring i bruk av digirom.no – Office 365 på skolen.

IKT sikkerhet
-

Office 365 gir mulighet for å dele dokumenter. Det er viktig at du setter deg godt inn i funksjonen slik at
det ikke deles dokumenter utilsiktet.
Forlat aldri Digirom eller andre feidetjenester pålogget. Lås alltid enheten når du forlater den.
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Hvordan bruke digirom.no/ Office 365 hjemme?
1) Gå til nettadressen http://digirom.no
Du kan også bruke adressen
https://login.microsoftonline.com, her må du
skrive inn <feide-brukernavn>@digirom.no, trykk
deretter "Logg på" uten å skrive inn noe passord.

2) Velg riktig tilhørighet:
o Eidsvoll kommune
o Gjerdrum kommune
o Hurdal kommune
o Nannestad kommune
o Nes kommune
o Ullensaker kommune
3) Logg inn med FEIDE-brukernavn og passord

4) Nå har du to alternativer
- Bruke nettversjonen av Office
o Velg den «appen» du ønsker
-

Laste ned og installere Office
o Velg «Installer Office 2016»
o Følg anvisningene på skjermen
Merk at du kobler de installerte
programmene til din Office 365 konto,
noe som gjør filene dine tilgjengelige for
alle som bruker maskinen du installerer
på.
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