
 

Nov. 2014 / op-mnm 

1 Log nemt på skolens trådløse netværk og printere med ”TrylleHatten” 
- både fra Windows og OS X / MAC 

I denne vejledning kan du se, hvorledes du nemt opretter 

forbindelse og logger på skolens trådløse netværk og printere. 

------   ooo   OOO   ooo   ----- 

Du kan installere hjælpeprogrammet ”TrylleHatten” hjemmefra, så du er klar når du kommer på skolen. 

Er du på skolen,  skal du finde en alternativ trådløs internet forbindelse til din Windows eller OS X /MAC,  

f.eks. via din smartphone. 

 

Gå ind på denne adresse: http://www.tryllehat.dk 

Der linkes også til denne fil via dashboardet for din uddannelse i its learning 

 

Klik på linket ”Social og SundhedsSkolen Herning” 

 

 

 

 

http://www.tryllehat.dk/
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2 Log nemt på skolens trådløse netværk og printere med ”TrylleHatten” 
- både fra Windows og OS X / MAC 

 

 

Du kommer frem til dette skærmbillede. 

Siden finder selv den udgave af TrylleHatten du skal bruge og starter download automatisk. 

 

 

Windows: 

Klik på ”Kør” for at installere programmet  

(Ruden kan se anderledes ud afhængig af den Windows udgave du bruger) 

 

 

Kommer denne besked trykker du på ”Kør” 

(Ruden kan se anderledes ud afhængig af den Windows udgave du bruger) 

 

Programmet er lavet af skolens IT-leverandør og er OK. 

 

OS X / MAC 

 

Installation kører automatisk 
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3 Log nemt på skolens trådløse netværk og printere med ”TrylleHatten” 
- både fra Windows og OS X / MAC 

 

 

Sæt markering ud fra ”I accept the term in the License Agrement” 

Tryk på “Install” og derefter “Ja”  i næste pop up vindue til at programmet installeres 

 

 

 

 

Nu installeres prgrammet på din PC. 
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4 Log nemt på skolens trådløse netværk og printere med ”TrylleHatten” 
- både fra Windows og OS X / MAC 

Nu er programmet installeret 

 

 

Windows: 

Nu er dette ikon kommet på dit skrivebord 

 

Klik på ikonet for at åbne programmet  

(Når du er kommet ind på skolen) 

 

OS X / MAC 

 

Efter installatiuon trækkes TrylleHatten fra overførsler ud på skirvebordet. 
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5 Log nemt på skolens trådløse netværk og printere med ”TrylleHatten” 
- både fra Windows og OS X / MAC 

Tilslutning til trådløst netværk 

Vælg fanebladet ”Login” 

Indtast UNI-login brugernavn og password 

Vælg Forbind via ”SOSU-Herning” 

Tryk på ”Tilslut” og der oprettes forbindelse til skolens trådløse netværk. 

 

                

               Windows                                     OS X / MAC 

 

 

Tilslutning til til printere 

Du skal have forbindelse til det trådløse netværk på skolen før du 

kan installere printere – se pkt. 5 

Vælg ikonet ”Printer” 

Find og vælg den printer på listen du ønsker at installere. 

Tryk på ”Tilføj valgte printere” og printeren installeres på din PC 

 


