OnTheHub – Brukerveiledning

Denne brukerveiledningen er IKKE en erstatning til arket du fikk med pcen etter den ble tanket som
privat. Du MÅ ha det arket for å kunne følge denne brukerveiledningen.

1. Åpne opp nettleseren din, og gå til http://agderskolen.onthehub.com
2. Det første du må gjøre er å lage en bruker. For å gjøre dette, trykker du først på “Sign in”
øverst til høyre, deretter trykker du “Register”.

→
3. I og med at du skal registrere deg med koden som står på arket ditt, velger du “I recieved a
registration code and I wish to register or renew an account.”. Etter det kan du trykke
“Continue” for å fortsette registreringen.

4. Det neste du må gjøre er å fylle inn koden din i boksene. Trykk “Continue” for å fortsette.

5. Siste steget i registreringen er å skrive inn navn, mail, lage ett passord, og fylle inn en
tilfeldig generert kode (captcha).

6. Registreringen er nå ferdig. Du kan se hvor lenge kontoen din fungerer, ved å se på “status”.
Klikk “Continue Shopping”.

7. Når du har klikket “Continue shopping”, vil du bli sendt tilbake til hovedsiden. Nå skal du
velge de programmene du ønsker å få. Inni ruten “Microsoft Corporation” finner du
programmene du vil ha.

8. Når du har klikket inn på ett av produktene, vil du få muligheten til å bytte språket som
programmet kommer på. Dette er viktig å sjekke for hvert produkt du velger. Når du har valgt
riktig språk, trykker du på “Add To Cart”.

9. For å fortsette å handle, trykker du “Continue Shopping” knappen, nederst til høyre.
10. Når du har valgt alle programmene du ønsker å få, trykker du på “Check Out”-knappen
nederst til høyre, istedenfor å trykke “Continue Shopping”.

11. På neste side kan det hende du får en varsel om at ett eller flere av programmene du valgte
trenger DVD-brenning. Om dette skjer, trykker du bare på “Continue” knappen for å
fortsette.

12. Nå må du lese og godta betingelsene. Etter du har lest dem, Må du skrive inn brukernavn og
signatur på bunnen av siden (det du må skrive i feltene står under feltene). Deretter trykke “I
Accept”.

13. Etter du har akseptert, vil du få en liste over de produktene du har valgt. På denne siden må
du skrive inn kontaktinformasjon (for- og etternavn, email). Når det er fylt inn, må du trykke
“Proceed With Order”.

14. Nå er du ferdig med handelen. Det eneste som gjenstår nå er å laste ned filene, skrive
produktnøklene ett trygt sted og legge de nedlastede filene på DVD eller ekstern harddisk
man ikke mister dem.
15. På kvitteringssiden ser du både dine produktnøkler under hvert produkt du valgte.
Du starter nedlastningen av programmene dine ved å trykke “Start Download” knappen, på
toppen av listen over dine produkter.

16. Når du har trykket “Start Download” , blir du sendt videre til en ny side. Der trykker du på
“Download SDM”-knappen under step 1. Når du har lastet ned SDM(Secure Download
Manager), må du åpne den og gå gjennom installasjonen. Du trenger ikke endre noe i denne,
bare trykk fortsett frem til den er ferdig.

17. Etter du har installert SDM, må du gå tilbake til nettleseren og trykke “Download .SDX”. Om
det ikke skjer av seg selv, må du åpne .SDX filen i Secure Download Manager, som du
installerte i steg 16. Da vil du få opp ett vindu som ligner på dette:

Klikk “Start Download” på programmene du vil laste ned. Om du er i tvil på om du skal installere
32bit eller 64bit, må du se på hva som er installert på pcen fra før av. Det gjør du ved å klikke på
startknappen nede til venstre, høyreklikke på Datamaskin og velg Egenskaper (nederst på listen).
Da vil du få opp ett vindu med informasjon om din pc. Systemtypen er den som avgjør hvilken
versjon av programmet du bør/må laste ned.

18. Dine nedlastede programmer vil automatisk legges i nedlastningsmappen din på pcen. Disse
bør du enten brenne ut på DVDer eller legge på en ekstern harddisk.
Produksjonsnøklene dine bør printe ut og lagre som verdipapir.

