
 

IT-avdelingen 

 
 

Oppsett av UiBs OpenVPN™ på Windows 7 
Denne oppskriften er ment for bruk på private maskiner med administratorrettigheter. 

Har du install-konto på maskinen, klikk her. 

 

1. Logg deg inn på http://tjinfo.uib.no/openvpn med UiB-brukernavn & passord. 

2. Klikk på knappen «Lag sertifikat / Make certificate» og lagre deretter filen på maskinen,  

f.eks. under Downloads eller C:\Temp. 

3. Gå inn på OpenVPN sin nettside, og last ned klienten. (Klikk på bildet under, eller her) 

4. Finn «Installer, Windows Vista and later» og klikk deretter på «openvpn-install-2.4.0.*.*». Lagre filen på 

maskinen din f.eks. under Downloads eller C:\Temp.  

(Merk: Det kan hende det finnes en nyere versjon ute nå, enn da denne oppskriften ble publisert) 

 

5. Start installasjonen av programmet. Får du en sikkerhetsadvarsel, klikk «Ja» på denne.  

Resten av installasjonsprosessen, 

skal du klikke på «Next» til 

Windows kommer med spørsmål 

om du vil installere 

«Enhetsprogramvaren TAP-

Windows Provider V9 

Nettverkskort».   

Her skal du klikke på «Installer».  

Fortsett å klikke på «Next» til 

installasjonsprosessen er ferdig, 

og siste steg er «Finish».  

http://tjinfo.uib.no/openvpn
https://openvpn.net/index.php/open-source/downloads.html
https://openvpn.net/index.php/open-source/downloads.html
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MERK: Videre prosedyre vil feile, om du ikke sitter på en maskin med administrative rettigheter.  

Har du install-konto på maskinen, klikk her. 

 

6. Etter endt installasjon, vil du se et 

nytt ikon på skrivebordet. 

Dobbeltklikk på dette. Du får 

følgende feilmelding: «Ingen 

lesbare tilkoblingsprofiler 

(konfigurasjonsfiler) funnet.»  

Klikk på «OK». 

 

 

 

 

 

7. Nederst til høyre på 

oppgavelinjen har det 

nå dukket opp et nytt 

ikon. Høyreklikk på 

dette og velg «Importer 

fil…» 

 

8. Finn frem filen 

«uib.ovpn» du lastet 

ned i steg 2. Kanskje den 

ligger i Downloads  eller 

C:\Temp ? 

 

 

9. Klikk på «Åpne».  Du får 

deretter følgende beskjed: 

«Importeringen var 

vellykket».  

Klikk på «OK». 

 

 

10. Høyreklikk nå på OpenVPN-

ikonet  i oppgavelinjen, 

og klikk på «Koble til». 

(det er mulig du må trykke på 

den lille pilen for at det skal 

komme til syne) 
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Skriv inn brukernavn og passord i feltene. Du trenger ikke bruke @.  For sikkerhets skyld, anbefales det ikke å 

huke av for «Husk passord». Klikk på «OK».

 

11. Dersom alt gikk vel, vil du se følgende melding nederst til høyre:  

«uib er tilkoblet» og «Tildelt IP: 129.177.XX.XX» hvor de to siste tallrekkene forandres fra tid til annen. 

 

 

 

Neste gang du skal bruke OpenVPN, begynner du fra  

steg 9 (start OpenVPN GUI om du ikke ser ikonet). 
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UiB-driftet Windows 7 – les videre 
OpenVPN på klientdriftede maskiner fungerer, men en del funksjonalitet som synkronisering og offline files kan 

feile. Prosedyren må gjøres fra install-brukeren, ellers vil oppsettet ikke fungere.  

Selve oppkoblingen kan gjøres fra vanlige brukerkontoer, først etter at installasjonen og oppsettet er utført. 

Fremgangsmåte: 

Følg stegene 1 til 5, men lagre filer i mappen C:\Temp i stedet for Downloads. Klikk her for å gå til toppen. Når du 

er ferdig med steg 5, fortsetter du fra steg 6 på denne siden. 

Steg 6: 

Gå inn i C:\Temp, ved å åpne «Datamaskin» fra Skrivebordet eller Start-menyen.  

Finn filen «uib.ovpn», høyreklikk på denne og velg «Kopier» (Copy) 

 

Steg 7: 

Gå inn i følgene mappe: C:\Program Files\OpenVPN\config og høyreklikk deretter på et tomt område. 

Velg «Lim inn» (Paste). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gå nå videre til Steg 10 (vi har hoppet over Steg 8 og 9) 


