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Installere Cisco AnyConnect 
Start med å gå til følgende side: 

https://it.uib.no/Programvare_for_Mac 

Klikk på lenken «gratis nedlasting». Du bli da sendt til siden  

https://tjinfo.uib.no/program. 

Som ser slik ut (toppen): 

 

Før du får tilgang til programvaren, må du oppgi UiB-brukernavn og passord: 

 

Etter at du har lagt inn brukernavn og passord finner du Safe i listen over lisensiert programvare. Når 

du klikker på lenken, kommer du til følgende bilde: 

https://it.uib.no/Programvare_for_Mac
https://tjinfo.uib.no/program


 

Når du klikker på Send etter å ha valgt «uib-safe.pkg», starter nedlastingen. Du finner da pakken 

under nedlastinger i dokken: 

 

Når du klikker på uib-safe.pkg ikonet, starter installasjonen av programvaren. Hvis du får følgende 

melding, gå til Appendix 1 før du fortsetter. 

 

Følg installasjonsveiledningen ved å klikke Fortsett og deretter Installer. Oppgi brukernavn og 

passord når du blir spurt om det og klikk til slutt Installer programvare. Når installasjonen er ferdig 

får du følgende melding: 



 

Installere Microsoft Remote Desktop 
Hvis du har en klientdriftet Mac kan du installere Microsoft Remote Desktop fra Managed Software 

Center: 

 

Programmet heter Microsoft Remote Desktop og ikonet ser ut som følger. Før programmet er 

installert, står det INSTALLER som status. Når du klikker på knappen, skifter status til INSTALLERER 

APP og fargen skifter fra grå til grønn. Når programvaren er installert, er knappen igjen grå og har 

status AVINSTALLER (som jo betyr at den er installert). 

 
 

Hvis ikke du har en klientdriftet Mac kan du installere den samme programvaren direkte fra App 

Store. Dette krever at du har en iTunes konto, men metoden er lik den som er beskrevet over straks 

du har funnet programvaren i App Store 

Sette opp kobling mot server i Microsoft Remote Desktop 
For å finne den installerte programvaren kan du enten trykke på F4-tasten eller klikke på Launcpad-

ikonet i dokken: 



 

Du vil da finne ikonet til slutt: 

 

Her er det bare å klikke på Microsoft Remote Desktop ikonet. Når programmet dukker opp i dokken 

kan du velge å beholde ikonet i dokken. 

 

Når Microsoft Remote Desktop starter får du opp følgende vindu: 

 



Her er det mulig å sette opp koblinger mot terminalserver/sikkert skrivebord. Koblingen blir liggende 

slik at den er tilgjengelig neste gang du starter programvaren. Du kan sette opp koblingen på 

følgende måte: 

 

Når du er ferdig er det bare å klikke på den røde prikken oppe i ventre hjørne. Dialogboksen lukkes 

og koblingen ligger i listen «My Desktops»: 



 

Oppkobling mot SAFE 
For å koble seg mot SAFE, må du starte Cisco AnyConnect Mobility Client. Ikonet er tilgjengelig fra 

Launchpad eller fra dokken hvis du har valgt å beholde den der. 

 

Du får da opp følgende dialogboks: 

 

Klikk på Connect. Du blir bedt om brukernavn og passord: 



 

Når riktig brukernavn og passord er oppgitt, vil du bli bedt om å oppgi den 6-sifrede koden: 

 



Koden skal du da få tilsendt til det mobilnummer du er registrert med i SAFE. Slik ser det ut når du er 

koblet til. Det kan være lurt å gjøre slik at ikonet for Cisco AnyConnect forblir i dokken (se bildet). 

 

Koble seg mot terminalserver/sikkert skrivebord 
Når du er koblet til SAFE vha Cisco AnyConnect er det mulig å koble seg mot terminalserveren/sikkert 

skrivebord. Du starter da Microsoft Remote Desktop programvaren og klikker på koblingen du har 

laget der: 

 

Når du klikker på koblingen får du opp følgende dialogboks: 

 

Den sier «invalid login credentials» hvis du ikke har oppgitt passord i koblingen. Skriv inn passord. Du 

får da tilgang til terminalserver/sikkert skrivebord. Det ser noe slikt ut: 



 

(viser øvre venstre hjørne). Fra terminalserver/sikkert skrivebord har du tilgang til filene som ligger 

på filserveren. Du finner dem ved å åpne Windows Utforsker, og klikke på stasjon S: 

Appendix 1: Tillate installasjon av programvare fra ukjent utvikler 
Hvis du får følgende melding når du prøver å installere Cisco AnyConnect klienten, er det mulig å 

komme rundt det: 

 

Gå til systemvalg, og velg Sikkerhet og Personvern. Under arkfanen Generelt, kan du, etter ha låst 

opp muligheten for endringer, endre instillingene slik at det er mulig å installere programvare lastet 

ned fra «hvor som helst». 



 

Legg inn brukernavn og passord til en bruker med lokale administratorrettigheter en skift til «Hvor 

som helst» i listen. Du kan deretter installere programvare med uidentifiserte utviklere. Det kan være 

lurt å tilbakestille innstillingen etter at den aktuelle programvaren er installert. 

Appendix 2: Installere og sette opp UiB VPN 
Hvis du ikke har klientdriftet Mac har du kanskje heller ikke installert UiB sin VPN.I så fall mangler 

ikonet til venstre (se under) i menylinjen din. 

 

For installere UiB VPN, gå til følgende side: 

https://tjinfo.uib.no/program. 

Før du får tilgang til programvaren, må du oppgi UiB-brukernavn og passord. Når du har oppgitt 

brukernavn og passord, blir du sendt videre til følgende side: 

 

Du må oppgi brukernavn og passord om du ikke allerede er innlogget. I listen over programvare, 

velger du Mac-ClientSetup. Du får da opp følgende liste: 

https://tjinfo.uib.no/program


 

Her velger du UiB_Ansatt_VPN.mobileconfig og klikker på Send.  

 

Når du klikker på Fortsett, får du opp følgende advarsel: 

 

Legg inn brukernavn på format som vist på følgende tegning: 



 

For å fullføre installasjonen må du oppgi brukernavn og passord på bruker som har 

administrasjonsrettigheter på maskinen. 

 

Når alt er gjort skal ikonet til venstre i tegningen under dukke opp i menylinjen din.  

 

For å starte VPN-klienten, er det bare å klikke på VPN ikonet og velge «Koble til UiB Ansatt VPN 


