
Klargøring af it-rygsæk  
FGU Vestegnen  

 

Klargjort af:                                                              Q/A af (inkl. dato): 

 

      (Denne seddel printes ud. Følg proceduren, og vedlæg sedlen når maskinen pakkes ned igen) 

Q/A Procedure 
 Pc pakkes ud og emballagen gemmes til udleveringen senere 

 Pc og oplader dymolables med elevens navn og unilogin 

 Pc tilsluttes strøm og netværks-stik (kablet netværk) 

 Begge pc’ens MAC-adresser hentes via ”cmd > getmac” og gemmes som tekstfil / i Teams. 

Se side 2 hvordan du gør med MAC-adresserne 

 Sørg for at Kasper eller Michael registrerer MAC-adresserne inden opsætningen fortsætter 

 Pc’en frakobles LAN og tilsluttes FGU-STUDENT via wi-fi 

 Tjek at Office-pakken er installeret. Hvis ikke, lægges vores guide der til med i kassen 

 Word og Excel fastgøres til proceslinjen  

 Genstart pc’en og tjek at AppWriter starter automatisk 

 Appwriter klargøres ved at åbne et tomt Word-dokument: 

1) Vælg Læseindstillinger (Øret) i AppWriter-menuen og indstil hastigheden til 2 
2) Vælg Skriveindstillinger (den lukkede bog): 

 - vælg Læs ord og test at det virker ved at skrive noget tekst 

3) Markér noget tekst og tjek at ordbogen virker 

 Printerdriverne overføres til USB-nøgle fra C: \driverFGU-mappen” på en skole-pc.   
Kør scriptet fra mappen hvis det er muligt – eller installér printerne manuelt 

 Q/A: alt testes og godkendes af en anden supporter. Der sættes X undervejs i Q/A kolonnen 

 Efter godkendelse overdrages it-rygsækken til ordblindelæreren (Vibeke) 

 Ordblindelæreren noterer i UDDATA under SPS-noter, at der er udleveret en it- rygsæk 

 Ordblindelæreren sørger for at eleven udfylder en udlånsseddel 
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Sådan gør du med MAC-adresserne 

 

1) Tast [Windows]-tasten  og skriv cmd for at åbne kommandoprompten                   (Windows-tasten)     

 

 

2) Skriv getmac  og tast [Enter]-tasten 

 

3) Brug musen til at markere teksten og tast [Enter] for at kopiere teksten til udklipsholderen 

 

 

 

4) Indsæt den markerede tekst i en mail eller i  en Teams-besked og send den til 

miber@fguvestegnen.dk  (Michael Bergmanns mailadresse) med besked om, at denne maskine skal 

ind i MAC-portalen. 

 

mailto:miber@fguvestegnen.dk

