
 

Oppgradering til Office365: 
 
Når det er din tur vil du få opp en beskjed om at nå ligger det klar en oppdatering av 
programvare. 
 

 
 

OBS: Skrivebordsprogrammer som Word, Outlook, Powerpoint vil være utilgjengelig under 
oppgraderingen (som regel tar det ca 20-30 min) 
 

  

NBNB!! 
Det er viktig at du benytter 
muligheten til å planlegge 
tidspunkt for oppgraderingen i 
løpet av de 3 dagene du har 
tilgjengelig for å styre 
oppgraderingen. Etter 3 dager vil 
du bli tvunget til å gjennomføre 
oppgraderingen, du har da ingen 
mulighet til å utsette 
oppgraderingen når du får 
varselet. 
 



Når du er klar for å installere følger du bare beskjedene i tekstboksen og trykker «Fortsett» 

som åpner vinduet under. Dette vinduet vil være synlig så lenge installasjon pågår. 

 

 
 

 

Når installasjon er ferdig, kommer du til følgende vindu: 

 
 

Når du har klikket «OK» er det bare å fortsette arbeidet med ny utgave av Officepakken. 

 

 

  



Avinstallasjon av gammel Officepakke (2010/2013/2016): 
 
For dem som har grunnlisens som ikke gir tilgang til skrivebordsprogrammene vil det starte 
et installasjonsløp som fjerner gammel Officepakke.  
 

 
 

Når man er klar for å gjennomføre avinstallasjon trykker man «Fortsett» som vil åpne 

følgende vindu: 

 

 
 

Når dette vinduet blir borte og erstattet av dette vinduet er prosessen ferdig: 

 

 
 

 

Her kan du velge å utsette inntil 
tre ganger før installasjonen 
kjøres automatisk. Anbefaler at 
oppgradering kjøres så snart som 
man har mulighet, da denne vil bli 
tvunget gjennomført etter en gitt 
tid. 
 
Allerede nå finner du tilsvarende 
programmer i nettleser på 
«www.Office.com»  



 

Kan jeg gjennomføre endringen allerede nå? 
 
Allerede fra denne informasjonen sendes ut kan de som har tilgang til utvidet Office365 
kjøre oppgradering manuelt. Det gjør man gjennom å åpne et program som heter 
Programvaresenter.  
I Programvaresenteret navigerer man seg frem til fane «Programmer» og velger «Microsoft 
Office 365 SAC x64». 
 

 
 
 

Er det noe jeg må være obs på etter oppgraderingen er fullført? 
 
Når oppgraderingen er ferdig kan det hende at eksempelvis Outlook forsvinner fra 
oppgavelinjen nederst. For å få denne tilbake igjen søker du opp Outlook (eller et annet 
program) gjennom startmenyen eller forstørrelsesglasset nede i venstre hjørne. Når du får 
opp programmet Outlook klikker du på dette slik at det åpner seg.  
 
Nå skal du se at Outlook er åpent nede på linjen og du kan da høyreklikke på Outlook-
ikonet. I menyen som åpner seg kan du velge «fest til oppgavelinjen».  
 
 

Hva skjer dersom jeg ikke har utvidet Office365 lisens? 
 
Hvis du ikke har utvidet lisens vil du allerede fra nå av finne de samme applikasjonene 
(Word/Excel/PP/Outlook og mye mer) ved å navigere til www.office.com eller benytte 
snarveien på skrivebordet som heter «Office 365 startside». Du vil etter endring ikke lenger 
benytte programmer installert direkte på datamaskinen, men heller benytte programmer i 
nettleseren. 

http://www.office.com/

