Innføring i IT-tjenester ved Det Juridiske fakultet, UiO
Nyttige nettsider:
-

Juriteket: http://www.jus.uio.no/juritek/

-

UiOs it-reglement: http://www.usit.uio.no/it/reglement/
Studentweb: http://studweb.uio.no
Fronter: http://fronter.com/uio
E-post: http://mail.uio.no
UiO-tilgang hjemmefra: http://vpn.uio.no
Sjekke egen skriverkvote: http://utskrift.uio.no
Koble til bærbar pc til trådløst nett: http://www.usit.uio.no/it/wlan/
Mine Studier: http://minestudier.uio.no

Oppgaver:
Oppgave 1
Logg på med brukernavnet og passordet du har fått oppgitt fra UiO.
Oppgave 2
Logg på UiOs webmail (mail.uio.no) for å sjekke e-posten din, og send en e-post til personen ved siden av deg. Finn ut
hva e-postadressen din er ved å gå inn på brukerinfo.
Tips: Hvis ikke du ønsker å bruke e-posten din på UiO, kan du legge inn automatisk videresending til en annen e-postadresse. Gå da inn på brukerinfo
– E mail - Forwarding.

Oppgave 3
Finn malen for fakultetsoppgaver ved det juridiske fakultet fra Juritekets hjemmeside (under menyen oppgavemaler).
Åpne og lagre malen på ditt hjemmeområde. Hjemmeområdet ditt finner du på Min datamaskin under M:. Ser slik ut:
[pederaas (\\hume) (M:)].
Oppgave 4
Logg inn på Fronter (fronter.com/uio), og finn ut hvilke rom du er registrert i. Test ut Fronters ulike funksjoner.
Oppgave 5
Logg inn på Utskriftssiden, og finn ut hvor mange utskrifter du har tilgjengelig / hvor mange kroner du har tilgjengelig.
Finn siden der du kan kjøpe nye utskrifter.
Oppgave 6
Logg inn på Mine studier (minestudier.uio.no) og se på timeplanen din for de kommende ukene. Knytt eventuelt
timeplanen til telefonen din ved hjelp av abonnerings-funksjonen slik at du får timeplanen i kalenderen din.

NB! Hvis du bytter passord, vil det være en periode på ca 4 timer hvor verken det gamle eller det nye passordet virker.
Vent derfor til slutten av dagen før du bytter passord. Dette gjelder kun dersom du fikk nytt passord på dette kurset. Nye
passord må bestå av en blanding av store og små bokstaver, tall og andre tegn. Det bør ikke inneholde ord som finnes i
en ordliste, og må være på minst 8 tegn. Samtidig skal det være mulig å huske.
Tips: Lag en setning, og bruk forbokstavene i denne som passord. Bytt ut enkelte bokstaver med tall eller tegn (E – 3, I – 1 osv). Eks: Jeg studerer jus
på 1. avdeling i Oslo -> Jsjp1.aiO

Lykke til med studiene!
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