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Vejledning i installation af Office 365 
- Windows-computere 

1) Log ind på Microsofts side 
Benyt følgende link: https://portal.microsoftonline.com/OLS/MySoftware.aspx 

- Alternativt kan der benyttes dette ”korte link”: https://goo.gl/GmWsd 

Her skulle du gerne blive præsenteret for følgende login-skærm: 

 

Log ind med følgende brugerinformationer: 

Brugernavn: unilogin@skole.skanderborg.dk  
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2) Bekræft din unilogin-bruger 
Herefter bliver man bedt om at logge ind igen. 

 

Denne gang skal man bruge følgende: 

Brugernavn: unilogin 

Kodeord: Kodeord til unilogin 
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3) Hent softwaren 
Det skulle gerne lede frem til følgende skærmbillede: 

 

Klik på ”Installér”. 
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4) Kør installationsfilen 
Computeren vil nu begynde at hente en fil. Filen hedder noget lignende dette: 

”Setup.X86.da-dk_O365ProPlusRetail_0a62f9ce-79b0-4288-96fa-ea158da1f5da_TX_PR_b_16_.exe” 

Samtidig vil dette blive vist på skærmen: 
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Alt efter om man bruger Chrome, Explorer, Edge eller anden browser, skal man klikke på ”Kør” eller på fil-
ikonet. 

Dette skulle gerne starte en installationsproces, som skal have lov til at køre færdig. Det kan godt tage en 
halv time. I denne halve time må computeren ikke slukkes, sættes på standby eller miste 
internetforbindelsen. 

 

 

 

Screenshot fra Edge: Vælg ”Gem som”. Vælg skrivebordet. Find herefter filen og dobbeltklik på den. 

 

Sådan ser filen ud, når den ligger på skrivebordet: 

 

Screenshot fra Chrome: Tryk på filnavnet og så skulle installationen helst begynde. 
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5) Kør et program første gang 
Når installationen er færdig, kan du slette filen med det lange navn. 

Word kan eksempelvis startes ved at klikke på Windows-knappen og skrive ”wo”. 

 

Første gang en af programmerne køres, kan man blive mødt med følgende: 

 

Her skal der vælges den øverste mulighed: ”Office Open XML formats”. 


