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Dette er en veiledning til deg, som skal installere vårt IntoWords produkt.
Veiledningen hjelper deg gjennom hele prosessen – helt fra hvordan du henter
produktet, til hvordan du kommer i gang med å anvende dem.

Innledende informasjon
IntoWords er et produkt som kan installeres flere steder. De nye IntoWords
produktene har samme design overalt, uansett om det f.eks. er Google Chrome, Word
eller PDF-filer, du jobber i.

Installasjonsveiledning
Installer følgende produkter:
- IntoWords Windows
- IntoWords Cloud (Google Chrome utvidelse)
- IntoWords iOS/Android
Sjekkliste for installasjon:
- Installer IntoWords Windows ☐
- Installer IntoWords Cloud (Google Chrome utvidelse) ☐
- Installer IntoWords iOS/Android ☐
- Lagre som bokmere https://cloudapp.intowords.com/ ☐
o Til PDF, skriverammer og mye annet
Når denne sjekklisten er utført, gå så til Brukerveiledning for mer info om å komme i
gang med å bruke IntoWords.

For deg som skal installere programmene selv
1) IntoWords Windows:
- Der er kun én liten fil som skal lastes ned og installeres
- Last ned ved å klikke HER
- Dobbeltklikk på filen og følg installasjonsveiledningen

i. Klikk på ”Neste”

i. Les sluttbrukerlisensavtale og velg ”Jeg aksepterer vilkårene i
lisensavtalen”
ii. Trykk på ”Neste”

iii.
iv.

Trykk nå på ”Installer”
a. En pop-up beskjed fra Windows kommer opp
Trykk ”OK”
a. Programmet er nå installert og kan anvendes

2) IntoWords Cloud (Google Chrome utvidelse)
- Åpne Google Chrome
- I adressefeltet skriver du Chrome nettmarked:
- Eventuelt: Direkte lenke til verktøyet HER
- I søkefeltet skriver du ”IntoWords”
- Her vil du kunne se søkeresultatene
- Velg ”IntoWords Cloud”

-

Trykk på navnet eller bildet

-

Velg "Legg til i Chrome”

-

Trykk OK når du får beskjed om å "legge til utvidelsen”
IntoWords Cloud er nå installert

-

Sørg for å sette en "pin" på utvidelsen til Google Chrome i verktøylinjen

-

Heretter kan du nå klikke på IntoWords-ikonet, logge inn og anvende
programmet

Til deg som skal installere IntoWords Cloud
(utvidelse) i Edge nettleser:
3) Åpne Edge nettleser på din PC
a. Gå inn på Google Chrome WebShop – lenke her
b. Eller kan man søke etter Google Chrome WebShop
c. Her skal du trykke på ”Tillat utvidelser fra andre butikker”

d. Nå kan du trykke på ”Legg til i Chrome” og ved å gjøre det kan du
anvende IntoWords i Edge

e. Programmet er nå tilgengelig i din Edge nettleser og virker på samme
måte som i Google Chrome nettleser.

4) IntoWords Cloud (Hjemmeside)
- Gå inn på https://cloudapp.intowords.com/
- Logg inn med vanlig login metode
- Klar til bruk
5) IntoWords iOS/Android
- Åpne Google Play Butikk/App Store
- Søk etter ”IntoWords”
- Trykk på den
- Velg ”installer”
- Nå er appen installert og ligger på telefonen/iPaden
- Åpne IntoWords appen og følg veiledningen

For deg som skal installere og utrulle programmene
til flere (IT-admin)
1) IntoWords Windows:
- Den nye IntoWords Windows har kun én fil som ikke er større enn 40 mb.
Det skal ikke installeres annet enn denne
- Last ned IntoWords Windows via lenken:
https://softwaredistributionextra.vitec-mv.com/intowords/IntoWords-1.3dansk.msi
- Når .msi filen er hentet kan den utrulles
- Teknisk veiledning til installasjon med parametre og switches under
utrulling finnes på vår hjemmeside: https://vitec-mv.com/dk/supportkontakt/faq/?c=3055#q-3056
i.
Parametre og switches kan være at man fjerner automatisk
oppdatering, hvis dette ikke ønskes. Klikk på lenken ovenfor
for ytterlig spesifikasjon

2) IntoWords Cloud (utvidelse)
- Google Chrome utvidelse legges til og styres på samme måte som alle
andre utvidelser i Google-miljøet.
i. Det betyr at den kan rulles ut via Google Admin, GPO
- Naviger til Chrome nettmarked og søk etter ”IntoWords Cloud”
- https://chrome.google.com/webstore/detail/emptytitle/nopjifljihndhkfeogabcclpgpceapln?hl=da
- Etter IntoWords Cloud (utvidelse) er installert så skal brukerne bare
logge inn med det login som anvendes og deretter er produktet klart til
bruk
3) IntoWords Cloud (Hjemmeside)
- Hjemmeside, som er tilgengelig for alle aktive kunder
- https://cloudapp.intowords.com/
- Skal ikke installeres
- Log indn med normal login metode
- Inneholder Skriverammer, PDF, EPUB mm.
4) IntoWords iOS/Android
- Åpne Google Play Butik/App Store
- Søk etter ”IntoWords”
- Velg ”installer”
- Appen kan installeres via MDM lightspeed eller andet utrullingssystem
5) Andre programmer
a. Guiden vil bli oppdatert/sendt ut på ny når det er oppdateringer eller nye
programmer

Brukerveiledning
1) Lenker til videoguides – for alle produkter
- Sørg for å holde dere oppdatert med videoguides på vår hjemmeside
- https://www.vitec-mv.com/no/support-kontakt/videobibliotek/
- Vår hjemmeside oppdateres løpende
2) Når alt er installert kan du nå anvende produktene og logge inn
3) Profiler og innstillinger er synkronisert på tvers av produktene (bortsett fra Mac
og Android)
- Leseinnstillinger
- Opplesningsinnstillinger
- Fagordbøker
- Osv.

FAQ punkter
1) IntoWords Windows krever internett for at det kan anvendes
2) IntoWords iOS krever internett for at det kan anvendes

3) Andre FAQ punkter kan ses på vår hjemmesider
a. https://www.vitec-mv.com/no/support-kontakt/faq/

