Køge Handelsskole
Vejledning vedr. adgang til Office365 (herunder bla. OneDrive, Skype for Business og Sharepoint)

1. Brugernavn og adgangskode
For at få adgang til Office365 og tilhørende tjenester er det vigtigt at du har en adgangskode som indeholder
minimum 9 karakterer, og skal indeholde mindst 1 stort bogstav og 1 tal. Har du ikke en adgangskode der
overholder dette, så skal du skifte din adgangskode for at få adgang til Office365 (følg nedenstående).
1. Gå til https://ums.khs.dk og tryk på hængelåsen øverst til højre. Skriv dit brugernavn (husk at skrive UV\ foran) og
indtast din nuværende adgangskode.
2. Når du er logget ind, så tryk på ”Skift dit kodeord”. Indtast en ny kode og gentag denne (husk minimum 9
karakterer i adgangskoden, og skal indeholde mindst 1 tal og 1 stort bogstav). Tryk på knappen ”Skift”. Tryk på ”Log
ud” øverst til højre når du er færdig.
Der går op til 15 minutter før din nye adgangskode er synkroniseret til Office365. Bemærk at adgangskoden også er
den du bruger til det trådløse netværk, skolens computere og printløsning.
Dit brugernavn til alle Office365-tjenester er [brugernavn]@edu.khs.dk. D.v.s. hvis dit brugernavn abcd1234 så er dit
brugernavn til Office365-tjenester abcd1234@edu.khs.dk.

2. Log på Office 365
Gå til adressen https://portal.microsoftonline.com og indtast dit brugernavn efterfulgt af @edu.khs.dk. D.v.s. er dit
brugernavn abcd1234 så skal du indtaste abcd1234@edu.khs.dk. Indtast herefter din adgangskode.

3. Office-pakke til studerende
Ud over e-mail og OneDrive kan du via Office365-portalen hente en licens/installation af nyeste Office-pakke til
Windows eller MAC – f.eks. hvis du har en bærbar computer.
For at hente Office-pakken skal du logge på Office365-portalen (se punkt 2).
-

Inden du trykker ”Installer nu” på forsiden så fravælg ”Gør Bing til din søgemaskine” og ”Gør MSN til
startside i din browser” – disse punkter står over installer-knappen.

4. Sharepoint
Gå til adressen http://khsdk.sharepoint.com/sites/khs. Indtast dit brugernavn og adgangskode for at logge på. Du
skal aftale nærmere med din underviser vedr. adgang og brug af Sharepoint.

5. Skype for Business og OneDrive
Lync og OneDrive anvender samme brugernavn og adgangskode som til Office365. Anvender du OneDrive-klienten i
Windows, så husk at det skal være ”OneDrive for Business” du anvender.
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