
Vejledning til installation af Microsoft Office for elever på Klippen. 

Elever der går på Klippen kan hente og installere Microsoft Office helt gratis. Man må installere pakken på 

op til 5 enheder. Man kan installere på både PC og Mac. Din PC skal have Windows 7 eller 8. 

Når man stopper på Klippen vil Microsoft Office ophøre med at fungere efter ca. en måned og kan derefter 

kun bruges til at se dokumenter, men ikke redigere eller oprette nye. 

På siden hvor der hentes og når der logges ind vil der nogle steder stå ”Esajasskolen”. Dette skal man ikke 

tage sig af. Det skyldes at det er en fælles aftale for de Kristne Friskoler indgået i Esajasskolens navn. 

Sådan gør du hvis du har en PC: 

1. Microsoft Office kan hentes på http://intranet.easyiqcloud.dk. Log ind med normalt unilogin. Her 

kommer du frem til denne side, hvor du skal klikke på ”Software”:

 

2. Du kommer nu til siden hvor du kan hente forskelligt software. Her skal du vælge Office og trykke på 

installere. Som standard er det 32-bit, og det skal du ikke ændre på, også selv om du har en 64 bit version 

af Windows.  Klik bare på ”Installér” 

 

http://intranet.easyiqcloud.dk/


3. Afhængig af din browser vil du kunne finde filen et sted. Kan du ikke finde den, så kig i dine overførsler. 

Her er det vist i Google Chrome. Klik og kør filen: 

 

 

4. Du skal acceptere at programmet installeres. 

 

5. Undervejs i installationsprocessen skal du svare på nogle spørgsmål. Accepter bare det hele og brug de 

anbefalede indstillinger. På et tidspunkt vil du blive spurgt om du vil logge på. Her skal du svare ja og logge 

på med dit unilogin@klippen.dk og dit kodeord fra unilogin. Dvs. hvis du har brugerid ”kaja047” er din e-

mail kaja047@klippen.dk. Det er vigtig du logger på med dette, for ellers vil Microsoft Office ikke fungere: 

                                   

mailto:unilogin@klippen.dk
mailto:kaja047@klippen.dk


6. Når du er færdig kan du finde programmerne i startmenuen i Windows 7. I windows 8 kan du fx skrive 

Word, når du er på startskærmen, så finder den programmet. Når du åbner Word første gang får du denne 

boks, hvor du skal vælge den første mulighed: 

 

 

Så skulle der være Office på din computer. Husk du kan installere den på max 5 enheder!  

God fornøjelse! 

 

KH, 02-04-2014 


