IT-afdelingen

Gode råd i forbindelse med eksamen

HUSK: DET ER DIN PC OG DET ER DIT ANSVAR, AT DEN VIRKER SOM DEN SKAL TIL EKSAMEN!
NEDENSTÅENDE KAN VIRKE OVERFLØDIGT OG TRIVIELT, MEN DET KAN
SPARE DIG FOR PROBLEMER TIL EKSAMEN, SÅ LÆS OG UDFØR:
IT-afdelingen råder dig, på det kraftigste, til at gennemgå nedenstående punkter i forbindelse med eksamen.

FØR EKSAMEN:
Vær sikker på dit unilogin-brugernavn og at du kan huske adgangskoden
På https://www.netproever.dk skal du vælge ”Vejledninger”, finde OG LÆSE ”Brugervejledning til
elever”, vælge ”Test mit udstyr”. På den måde kan du sikre dig, at Netprøver.dk virker på din PC. Husk på,
at du jo selv er ansvarlig for, at din PC virker. Vi opfordrer dig til at lave en ”demo-prøve” (se punkt 2.5 i
”Brugervejledning til elever”), hvor du gennemgår afleveringsprocessen, som til eksamen.
Start med at logge på…

UNDER EKSAMEN:
•

GEM DIT DOKUMENT – som det første ved start på opgaveløsningen. Derefter er der håb for, at
dokumentet kan genfindes, efter et evt. nedbrud af programmet. Notér dig placeringen af filen, da
du skal browse dig frem til filen, ved aflevering af opgaven.

•

GEM FLERE KOPIER: Det er en rigtig god idé at gemme flere kopier af den opgave du skriver på. På
den måde, kan du ”gå tilbage” til en tidligere version af dokumentet, hvis du utilsigtet skulle
komme til at slette noget. Navngiv evt. hver version af dokumentet med et nyt løbenummer efter
filnavnet.
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Gode råd i forbindelse med eksamen
Generelle anbefalinger:
IT-afdelingen

Ud over dette, er vores anbefaling nedenstående:
Ved brug af Windows:
•
•
•

Microsoft Windows i nyeste version.
Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox i nyeste version.
Start Windows Update og installér opdateringer.

Ved brug af Mac:
•
•
•

OS i nyeste version.
Safari, Google Chrome eller Mozilla Firefox i nyeste version.
Start App Store og installér opdateringer.

Øvrige softwareanbefalinger: (Sørg for at opdatere din PC, så du har seneste versioner)
• Java version i nyeste version.
• JavaScript slået til i browser.
• Flash Player, nyeste version.
• Program til læsning af PDF-filer, f.eks. Adobe Acrobat Reader, nyeste version.
• VLC medieafspiller, nyeste version.
Øvrige funktioner:
• Test at du kan tilgå http://eksamen.ucholstebro.dk dette link kan bruges på skolen – bruges ved
interne prøver.
• Test at din PC kan læse fra en USB-pen.
• Test at din PC’s trådløse netværkskort fungerer på skolens netværk.
• Test at der er lyd på de videoklip der afspilles på din PC og at dine hovedtelefoner virker. Nogle af
eksamensopgaverne består af videoklip, hvor det er væsentligt, at du kan høre lyden.
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