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Bærbar maskin med Linux klient ved UiB
Første pålogging
Første gang du logger på maskinen må du være koblet til UiB-nettverket med kabel. Hvis du ikke
har ekstra kabel/kontakt på kontoret ditt kan du koble fra din stasjonære maskin (husk å slå den av
først).
Du logger på med ditt UiB-brukernavn og passord.
Når du har logget på maskinen første gang har du fått opprettet en konto på maskinen, og da kan du
også logge på maskinen uten å være tilkoblet UiB nettverket.

Programmer
Programmer som er installert på maskinen finner du ved å klikke på «Dash Home»
(knappen oppe til venstre på skrivebordet) og skrive navnet til programmet i «Search»
feltet.

Installere programmer
For å installere programmer kan du bruke «Ubuntu Software Center». Du finner mer
informasjon på https://it.uib.no/Ubuntu_softwarecenter

Home
Det er opprettet ett lokalt hjemmeområde på den bærbare maskinen. Dette
hjemmeområdet er ikke koblet til hjemmeområdene på UiB sine servere. Det er derfor
viktig at du tar sikkerhetskopi av det lokale hjemmeområdet. Den enkleste metoden for å
gjøre det er å benytte sync.uib.no, gjerne sammen med programmet Unison. Opprett en
katalog som du kan synkronisere med ditt Unix hjemmeområde (togstasjon). Ta kontakt med
BRITA på http://bs.uib.no hvis du ikke vet navnet på ditt Unix hjemmeområde. Du finner mer
informasjon om sync.uib.no på https://it.uib.no/Sync.uib.no

Koble til fellesområder og hjemmekataloger
Du kan koble opp servere og kataloger med Nautilus filbehandler. Du finner mer
informasjon om oppkobling til hjemmeområder på
https://it.uib.no/Ubuntu_koble_til_hjemmeomr%C3%A5der
og oppkobling til fellesområder på https://it.uib.no/Ubuntu_koble_til_fellesomr
%C3%A5der

E-post
For å sette opp ThunderBird som e-post-klient klikker du på «Dash Home» og skriver
«Thunder» i «Search» feltet. Da får du opp valget «UiB Configure Thunderbird». Start
scriptet og svar på spørsmålene. Får du problemer kan du prøve «UiB Reset
Thunderbird»
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VPN
Når en er koblet til andre nettverk kan en nå UiB sine IT-tjenester ved å sette opp en VPNkobling. VPN skal være ferdig konfigurert og du finner den ved å klikke på
trådløstilkoblingssymbolet til høyre i toppen av skjermbildet på skrivebordet. Velg VPN
Connections og VPN UIB. Du finner mer informasjon om VPN på https://it.uib.no/VPN

Sikkerhet
Blir maskinen stjålet eller kommer på avveier er det viktig at du, så fort som mulig, går inn på
http://sebra.uib.no og bytter passord.

Fjernhjelp
På den bærbare maskinen er det installert TeamViewer, det er et program som gjør at
BRITA, med din tillatelse, kan fjernstyre maskinen din. Du må være koblet til Internett
for at BRITA skal kunne hjelpe deg via TeamViewer. Følg så anvisningen du får fra
BRITA.

Utskrift
For å legge til lokale skrivere på bærbare maskiner kan du åpne denne adressen i nettleseren
http://127.0.0.1:631
Følg veiledningene på denne siden. BRITA gir normalt ikke brukerstøtte på denne type oppgaver.

Du finner mer informasjon om Linux på UiB her: https://it.uib.no/Linux

For å være sikker på at maskinen får de nødvendige oppdateringene anbefaler vi at du kobler
maskinen til kablet nettverk på UiB minst en gang i måneden.
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