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1.

Introduksjon
For å få tilgang til alle nettbaserte hjelpemidler under eksamen i videregående skole i
Oppland, må PC-en være klargjort med en spesialtilpasset versjon av nettleseren Firefox
Portable.
Denne nettleseren installeres automatisk på noen av skolenes leie-PC-er, men av tekniske
årsaker må nettleseren installeres manuelt på alle private PC-er.
NB! Vi benytter samme versjon av Firefox Portable i 2019 som benyttet i 2018. Det betyr at
om du installerte nettleseren i fjor trenger du ikke å legge den inn på nytt.

2.

Sjekk om Firefox Portable allerede er installert
Slik sjekker du om Firefox Portable allerede er installert og fungerer på din PC:
Åpne skrivebordet på PC-en din og se om du har en mappe som heter Oppland-begrensetinternett-2018 eller Oppland-begrenset-internett-2019 der:
Eksempel:

Om du har denne mappen på ditt skrivebord, kan du gå videre til punkt 4. Om du ikke har
den, går du videre til neste punkt.

3.

Installere oppsett
Hvis du ikke har fått Firefox Portable automatisk installert på PC-en din, må du installere
nettleseren selv. Slik gjør du det:
Dersom du har åpne vinduer med vanlig Firefox nettleser, må du lukke alle disse.
Last ned installasjonsfilen her: Eksamensnettleser
Komplett lenke til installasjonsfilen er:
https://opplandvgs.sharepoint.com/:u:/g/skole/EZjhMebTgHJLuspcrJsxAvUB6sV7e6AOlHkJ8O
pMlPs7_g
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3.1

Eksempel med nettleser Microsoft Edge
Etter at du har klikket på linken ovenfor, vil du komme inn på følgende nettside:

Du vil da få opp denne advarselen nederst på siden:

Trykk på pilen ved siden av «Lagre» og velg «Lagre som». Lagre filen på en plass der du den
igjen, gjerne på skrivebordet.
Etter at filen er lastet ned, finner du den lagrede filen som heter Oppland-begrensetinternett-2019.zip og pakker den ut til ditt skrivebord. For å pakke ut filen, høyreklikker du på
filen og trykker på «Pakk ut …..» i menyen som kommer opp.
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4.

Første gangs kjøring av Firefox Portable
For å kjøre Firefox Portable, må du finne mappen Oppland-begrenset-internett-2018 eller
Oppland-begrenset-internett-2019 på skrivebordet.
Eksempel:

Åpne mappen. Innholdet vil se slik ut:

For å starte Firefox Portable, dobbeltklikker du filen Oppland-begrenset-internett.
Du vil da få opp en nettside der du finner lenker til alle de nettbaserte hjelpemidlene du
kan bruke under eksamen.

5.

Support
Ved problemer med nettleseren: Ta kontakt med IKT-ansvarlig på skolen.
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