Vejledning til brug af skolens IT
for nye elever/studerende.

IT Center Syd byder dig velkommen til Gråsten
Landbrugsskole.
Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som elev/studerende, at benytte de forskellige IT faciliteter, som du vil få brug for her på Gråsten Landbrugsskole.
Under dit ophold, vil du få udleveret et brugernavn samt kodeord, som du skal bruge til
at logge ind på skolens trådløse netværk.
Du vil også skulle bruge brugernavn og kode til e-mail.
Der vil følgende dage være en IT mand på adressen:
Mandag, onsdag og torsdag
Du kan også finde mange af vejledninger på www.itcsyd.dk. Se vejledningen igennem,
og har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte IT Center syd.
Helpdesk
IT Center Syd
Tlf.: 7412 4422
Mail: support@itcsyd.dk

Hilmar Finsens Gade 18 | DK 6400 Sønderborg | (+45) 7412 4422 | www.itcsyd.dk

Trådløst internet på Gråsten Landbrugsskole

Hver skole, som er med i IT-Center Syd's driftsløsning, har deres eget SSID navn, som er
skolens navn.
Vælg SSID på din enhed/computer, og tast det UNI login og adgangskode, du har fået udleveret af din skole.
Bruger du MAC, iPhone eller iPad skal du godkende det certifikat, den vil vise på din
skærm efter tast af UNI login og adgangskode.
Bruger du Android skal du lave en ændring under punktet "Fase 2-godkendelse", her skal
den ændres til "MSCHAPv-2". Tast derefter UNI login ved "identitet" og adgangskode.
Ved få Android skal man også vælge, at telefonen ikke skal "godkende" certifikat.

Få adgang til fællesdrev og netværksdrev fra egen computer
Ved at installere VPN Tools, som ligger på vores hjemmeside www.itcsyd.dk under vejledninger/elever, kan du få adgang til fællesdrevet samt dit personlige drev, som du får tildelt,
når du starter på skolen.

Under dit ophold på Gråsten Landbrugsskole, får du din egen E-mail adresse som starter
med dit UNI login (Som du har fået udleveret af din lærer) efterfulgt af @elevcampus.dk
Her har du også mulighed for at hente en fuld udgave af officepakken
Du tilgår din e-mail via denne adresse:

http://mail.elevcampus.dk
Og logger ind med ”Unilogin”@elevcampus.dk

Ændring af kodeord.
Hvis du ønsker at ændre dit kodeord, kan du gøre dette fra
terminalserveren på følgende hjemmeside.

http://ums.gl.dk

Hvis du vil opdatere dit mobilnr. Kan du sende en SMS med beskeden
”kodeord” til 20104914, og du vil selv nulstille dit kodeord tilbage til standard.
Det nye kodeord vil så blive sendt til din mobil.

Hardware- og softwarekrav til bærbare pc´er
på Gråsten Landbrugsskole 2021
Følgende krav vil som udgangspunkt kunne opfyldes af langt de fleste bærbare
PC´ere man køber i dag. Vær dog opmærksom på, hvad der står om Windowsversion, 64 bit og Office. Ofte vil Office ikke være installeret.

Efter 1. hovedforløb vil Apple og Linux computere IKKE kunne bruges i uddannelsen,
da landbrugsprogrammerne ikke bliver lavet til denne platform.
Ligeledes vil en Chromebook IKKE kunne bruges fra 1HF og op, da den ikke understøtter installation af landbrugsprogrammer.
CPU

Dagens standard, ca. 2-3 GHz.

RAM

Absolut minimum 4 GB ram med Windows 7/8/10 styresystem

Hard disk

Minimum 120 GB.

Skærm

Ca. 13 tommer skærm. Minimum opløsning 1024*768 pixels.
Vær opmærksom på, at de små 10-13 tommer maskiner på markedet
ofte ikke er særlig anvendelige til diverse fagprogrammer.

Tastatur

Man kan med fordel vælge en bærbar pc med ”numerisk tastatur”

integreret. (Kan være ekstern, som tilsluttes almindelig pc med USB.)
Trådløs

Der skal som minimum være et 802.11G, meget gerne 802.11AGN
trådløst nedkort i maskinen. Vi anbefaler kraftigt, at det trådløse
netkort understøtter 802.11N eller 802.11AC på 5 GHZ (understreg
dette i butik idet en del maskiner ikke understøtter dette).

Software

Der skal være et opdateret og velrenommeret antivirusprogram
kørende på maskinen.

Husk at P2P-trafik (og fildelingsprogrammer) ikke er tilladt på skolens
netværk.

UDDATA+
UDDATA+ er din sk oleportal
hvor du finder dit skema, aktivitetskalender, sender opgaver
m.m.
Vi anbefaler du bruger Google
Chrome når du logger på
UDDATA+.
Log på med dit UNI Login for at
komme ind.
Link:
https://www.uddataplus.dk

Jobstafetten - Mødested for elever og virksomheder.
http://www.jobstafetten.dk/

Jobstafetten.dk er Danmarks
største jobdatabase indenfor
landbrugsområdet.

Hvordan udskriver jeg fra egen computer
Gå ind på siden www.itcsyd.dk og under fanen skoler vælger du Gråsten Landbrugsskole
Under Links for elever tryk på installation af print til Windows.

1.Ved at trykker på installation af
print til Windows, så begynder den
at installere printer.

3.Her vælger du den printer du vil bruge.

2.Du finder alle dine printere ved søge
efter Printere og scannere i Windows.

4.Skriv her dit Unilogin
og adgangskode.

Dit printe job er klar ved printeren.

