Brukerveiledning

Gyldendal
Lisens 2.0
En guide til deg som er lisensansvarlig ved skolen.

Vi i Gyldendal jobber hele tiden for å forbedre våre produkter og tjenester, og du kan nå ta i bruk en ny og
forbedret versjon av Gyldendal Lisens. Vi har ønsket å gjøre tjenesten mer oversiktlig og lettere å bruke. Vi har
snakket mye med dere som er brukere og testet nye løsninger underveis, for å være helt sikre på at vi har laget
en god og brukervennlig tjeneste. Denne brukerveiledningen er laget for å forklare disse endringene mer i detalj,
og være til hjelp dersom du har noe spørsmål om nye Gyldendal Lisens.
Vi håper denne veiledningen vil være til god hjelp!
Vennlig hilsen oss i Gyldendal

TILDELE LISENSER
Vi tillater nå forhåndstildeling av lisenser. Du angir hvilke trinn eller grupper som skal ha lisens. Når elevene i
trinnet eller gruppen logger inn får de lisensene du har tildelt automatisk.
Du kan tildele lisens ved å gå til brukeroversikt, produktoversikt eller ved å bruke søk. Dersom du skal tildele en
lisens til utvalgte klasser anbefaler vi å tildele på gruppenivå. Det samme kan gjøres for enkeltbrukere, men må
da gjøres på brukernivå.

Ved å bruke Trinn kan du gi tilgang og frigi lisenser til flere grupper samtidig. Med andre ord kan du gi for
eksempel tilgang til et eller flere produkter for hele 1. trinn med ett klikk. Da vil alle på trinnet få lisens. Dersom
du heller ønsker å tildele til en gruppe på skolen og denne gruppen ikke finnes under trinn, kan man vise alle
skolens grupper ved å bytte til gruppevisning.

FRIGI LISENSER
Du kan frigi lisenser ved å gå til brukeroversikt, produktoversikt eller ved å bruke søk. Du kan kun fjerne lisenser
på det nivået du har tildelt dem, dvs. om du har tildelt en lisens på 1.trinn må du også fjerne lisensen fra 1. trinn.
Om du har tildelt en lisens til en enkelt bruker, må lisensen frigis på brukernivå.

GRUPPER
Du vil nå kunne finne skolens Feidegrupper i Gyldendal Lisens. Disse kommer fra skoleadministrativt system ved
din institusjon. Dersom du ønsker endringer i gruppene, må det gjøres der. For at basisgruppene deres skal vises
under trinn krever det at de er navngitt med tall og bokstav, f.eks. 1A eller 10B.
Bare grupper der minst en av brukerne har logget inn vil vises på Gyldendal lisens. Dersom en av dine grupper
ikke synes, vent til minst én bruker er innlogget. Brukere vil heller ikke være synlige i oversikten før de har logget
inn for første gang.

BRUKERE I FLERE GRUPPER
Noen brukere vil være tilgjengelig i flere grupper. Dette vil for eksempel gjelde en lærer som er ansvarlig for to
klasser. En bruker vil aldri kunne få to lisenser for samme produkt og vil derfor aldri legge beslag på to lisenser,
selv om vedkommende finnes i to grupper.
Om du frigir lisenstilgang for en gruppe vil ikke brukere som finnes i flere grupper med tilgang til samme lisens
miste denne tilgangen.

KODEAKTIVERING
Vi anbefaler brukere å benytte grupper for tildeling/frigivning av lisenser, men dersom dette
ikke er mulig kan kodeaktivering benyttes.
Du finner disse tilgangskodene i produktoversikt.

