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Installation af netkort:
Trin for trin: Montering af Netkort
1. Hvis du ikke allerede har et netkort, skal du anskaffe dig et sådant. Jeg vil anbefale, at du
anskaffer dig et gennem Vennemindenet.dk. Pris kr. 150.-. Dertil kommer en pris på kr.
100 hvis du ønsker at hjælp til at få sat netkortet i af din Netværks-administrator.
Grunden til at jeg anbefaler dette netkortet, at det er testet til at kunne virke både i
Windows 98 og Windows 2000.
2. Nu skal maskinen (din PC) have netkortet sat i en PCI port. Låget eller siden af kabinettet
skal tages af, så du kan komme ind i maskinen, alt efter hvilken model du har.
3. Når låget er taget af, lægges kabinettet ned på siden, så man kan se ned i kabinettet. Inden
du rører ved noget inde i kabinettet, skal du sikre dig at du er Statisk elektrisk neutral.
Dette opnås ved at røre ved en radiator (forudsat der ikke er overgang i denne).
4. Når man kigger ned i kabinettet, kan man se en stor printplade, hvor der stukket nogle
andre print-plader ned i. (Det vil typisk være lydkort og eller grafikkort). Disse kort vil
sidde i det man kalder en PCI port. ( er cirka 10-12 cm lang og er hvid).
5. Netkortet stikkes nu ned i denne PCI port med sikker hånd. Ikke hårdt, men med fast og
sikker hånd, til netkortet er fæstnet solidt i bund i porten.
6. I kabinettets bagside, findes der nogle små skruehuller, som kan skrue netkortets
”Bracket” fast. Bracket er den metal-holder der skal holde netkortet fast, så det ikke
løsner sig og mister forbindelsen til bundkortet (det store print). Det er en god ide, at
sørge for at netkortet ikke sidder for tæt på andre indstiknings-kort, hvis det er muligt
7. Når man har sikret sig, at netkortet sidder solidt i bundkortet og er skruet forsvarligt fast,
uden vold, sættes låget/sideskjoldet tilbage på kabinettet.
8. Montering af netkortet er nu færdigt og man kan starte maskinen op igen.
9. Hvis du har valgt at anskaffe/bruge det netkort son Netværks-foreningen Vennemindenet
kan tilbyde dig, vil maskinen nu selv opdage det netkort der er kommet i maskinen.
Windows 2000 er fra Microsoft´s side udstyret med en stor driver-database som selv vil
installere driveren for dig. Windows 2000 vil efter et kort stykke tid dukke op med en
meddelelse om at den er nødt til at genstarte pga. nyfunden hardware. Du kan nu forsætte
til næste side.
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Opsætning af maskinens navn:
1. På Skrivebordet, skal du højreklikke på ikonet for Min Computer og vælge Egenskaber

2. Nu dukker et billede op med 5 faneblade. Vælg Fanebladet Netværk-identifikation. Her
kan man nu se computerens navn. På billedet er navnet: W2kpro. For at ændre navnet på
din computer, skal du klikke på knappen Egenskaber/Properties, hvis du har en engelsk
version. Du kan også se, at maskinen er i Arbejdsgruppe (Workgroup, Engelsk). Dette
skal du ikke ændre på.

3. I den boks der nu kommer frem, skal du ændre navnet til den del af dit nye E-mail-navn
som står foran @-tegnet. Når du har skrevet den del af dit E-mail-navn som står foran @
vil OK-knappen blive tændt og du kan nu klikke OK 2 gange.
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4. Windows vil nu fortælle dig, at for at det nye navn skal få effekt, skal du genstarte
computeren. Windows spørger om den skal genstarte computeren. Det svarer på OK til.
Maskinen genstartes nu og når den kommer ind i Windows igen, vil din computer have
det korrekte maskin-navn.
5. Gå videre til næste side.
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Netkortsopsætning til Windows 2000:
1. I "Start"-menuen vælger du "Indstillinger" og derefter "Kontrolpanel"
2. Dobbeltklik på "Netværk- og opkaldsforbindelser"

3. Højreklik på ikonet "LAN-forbindelse" og vælg "Egenskaber"

4. Markér "Internetprotokol (TCP/IP)" og klik på knappen "Egenskaber". I boksen nedenunder,
skal du være meget opmærksom på to ting; 1. Hvis du IKKE ønsker at andre fra Vennemindenet
skal have adgang til din maskine, skal du fjerne fluebenet i boksen hvor der står: ”Fil- og
udskriftdeling til Microsoft-netværk. Hvis du beslutter at fjerne dette flueben og du har 2
Windows maskiner, kan de IKKE snakke sammen. 2. Har du flere maskiner, der gerne skulle
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kunne snakke sammen, skal du i stedet for at fjerne de 2 flueben, anskaffe dig en såkaldt
Firewall, der beskytter mod indtrængen udefra. Din Netværks-administrator vil være dig
behjælpelig med dette. En god software Firewall (ZoneAlarm) kan fås til 2 PCér ganske gratis.
ZoneAlarm kan hentes på denne adresse:
http://www.zonelabs.com/store/content/company/zap_za_grid.jsp

5. Markér felterne "Hent automatisk en IP-adresse" og "Hent automatisk en DNS-serveradresse"
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6. Klik på knappen "OK" og på knappen "OK" i vinduet "Egenskaber for LAN-forbindelse"
Opsætning af Browser:
1. For at sætte din Browser (Internet Explorer) op , følg disse trin:
I Start-menuen vælger du Programmer – Tilbehør – Kommunikation – Internet
opsætningsguide.

2. I guiden Internet forbindelse vælger du den nederste mulighed: Opsætning for LAN
(Lokalt Netværk)
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3. Klik på Næste og i det næste trin af Internet-guiden vælges igen den nederste mulighed:
Jeg ønsker at sætte min forbindelse op manuelt eller gennem et Lokalt Netværk. Klik
Næste.

4. I næste billede er der mulighed for at sætte et flueben 3 steder. Normalt vil der være et
flueben i den øverste mulighed. Du kan enten vælge at bruge det eksisterende flueben
eller at fjerne det helt. Klik nu på Næste.
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5. I næste billede får du mulighed for at sætte din E-mail-konto op. Her skal du klikke på
”Nej”. På hjemmesiden finder du seperate vejledninger til opsætning af email.
6. I næste billede, får du at vide at din Guide er færdig. Du kan nu klikke på Udfør for at
komme på Internettet. Da det er første gang du bruger Internettet via din nye forbindelse,
kan der godt gå et lille stykke (max 1 minut) tid før maskinen har fundet vejen ud på
Internettet. God fornøjelse.

