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På nett med EDUROAM 

1. Hva det er 

 EDUROAM er et trådløst nettverk for PCer. Telefoner og liknende som finnes på mange universiteter, 

flyplasser (Gardermoen!) o.l. Det drives av universitets- og høyskolesektoren, og du kan bruke ditt 

vanlige UiO-passord til å logge deg inn. Har du logget deg inn ved pulten på UiO, vil du ofte bli 

automatisk tilkoplet når du er på reise til et sted som har EDUROAM.  Kjekt å ha – for eksempel om 

du vil sjekke e-post eller ringe hjem via Skype. 

2. Hva du gjør 

Du kopler deg til nettverket ved å oppgi brukernavn på formen 

 brukernavn@uio.no 

og det vanlige UiO-passordet. 

Legg merke til at det ikke skal være “jus” etter @, og at du skriver uio.no også om du er ved et annet 

universitet. Brukernavnet er ikke det samme som første delen av e-posten; mitt er f.eks. erikro. Det 

er det samme som du heter på f.eks. filtjeneren. 

Men hvor skriver du dette? 

På en vanlig PC ser du f.eks. etter et symbol for trådløst nettverk nederst til høyre: 

 

Trykker du på dette får du opp en liste over tilgjengelige nettverk. Er EDUROAM blant dem, klikker du 

det, og du blir spurt om å fylle ut brukernavn og passord. Hva du da fyller ut, er forklart ovenfor. 

Sitter du på UiO når du forsøker dette, kan det være lurt å velge nettverket uio igjen etterpå; 

maskinen vil huske passordinformasjonen. 
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Det er liknende prosedyrer på andre dingser du vil knytte til nettet. På en iPhone trykker du således 

Innstillinger og WIFI og finner EDUROAM om du er et sted der det finnes: 

 

Trykker du eduroam, koples du til og blir spurt om passord etc. 

3. Hjelp 

Det finnes lokal hjelp for EDUROAM – se https://cat.eduroam.org/basic.php?  

https://cat.eduroam.org/basic.php
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Tidligere utgaver 

1. Få multifunksjonsskriverne til å stifte etc. for deg 

2. Kjapp tilgang til programmer 

3. Om å fikse på en skannet fil 

4. Strukturer dokumentene dine! 

5. Disposisjonsvisning 

6. Nummerering 

7. Innholdsfortegnelse 

8. Hoveddokumenter og deldokumenter 

9. Redigering i hoveddokumentet 

10. EndNote introduksjon 

11. Lage referanser ved hjelp av EndNote 

12. Om å få EndNote til å gjøre det du vil 

13. Om å få EndNote til å gjøre det du vil - fortsettelse 

14. Om å få EndNote til å gjøre det du vil - avslutning 

15. Søke i Outlook etter e-post 

 

 

 

http://folk.uio.no/erikro/WWW/IT/IT1.pdf
http://folk.uio.no/erikro/WWW/IT/IT2.pdf
http://folk.uio.no/erikro/WWW/IT/IT3.pdf
http://folk.uio.no/erikro/WWW/IT/IT4.pdf
http://folk.uio.no/erikro/WWW/IT/IT5.pdf
http://folk.uio.no/erikro/WWW/IT/IT6.pdf
http://folk.uio.no/erikro/WWW/IT/IT7.pdf
http://folk.uio.no/erikro/WWW/IT/IT8.pdf
http://folk.uio.no/erikro/WWW/IT/IT9.pdf
http://folk.uio.no/erikro/WWW/IT/IT10.pdf
http://folk.uio.no/erikro/WWW/IT/IT11.pdf
http://folk.uio.no/erikro/WWW/IT/IT12.pdf
http://folk.uio.no/erikro/WWW/IT/IT13.pdf
http://folk.uio.no/erikro/WWW/IT/IT14.pdf
http://folk.uio.no/erikro/WWW/IT/IT15.pdf

