Gyldendal lisens 2.0

De siste månedene har vi jobbet med å forbedre Gyldendal lisens. Vi ønsket å gjøre tjenesten
mer brukervennlig, mer funksjonell og mer oversiktlig. For å få til dette har vi snakket med
flere erfarne brukere, samt hatt to runder med brukertesting for å verifisere kvaliteten til
løsningen vi nå leverer fra oss.
Vi har gjort noen endringer på måten man tildeler og frigir lisenser på, samt strukturert
brukere i grupper for å gjøre det enklere å finne frem. 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!
Mvh
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Ola Nordmann

olno11@kommunenanvn.no

GRUPPER

Vi ønsker å gjøre det enklere for deg å ha oversikt over brukere. Derfor kan du nå tildele og frigi lisenser på gruppenivå, og du vil finne i
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
en bruker er innlogget. Heller ikke brukere vil være synlige i oversikten før de har logget inn for første gang.
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lala92@kommunenanvn.no

Du kan velge mellom trinn-og gruppevisning når du tildeler/frigir lisenser

TILDELE LISENSER

Du kan tildele lisens ved å gå til bruker
oversikt, 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 grupper kan du gi tilgang og frigi
lisenser på flere grupper samtidig. Med andre
ord kan du gi tilgang til et eller flere produkt
for hele 1.trinnet med et klikk. Ved å tildele
et produkt på en gruppe vil automatisk alle
brukerne i gruppen få tilgang til produktet
første gang de logger inn med feide.
Det er mulig å tildele lisenser til trinn. 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.
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Gyldendal Undervisning
Ola Nordmann

olno11@kommunenanvn.no

Alex Nord

alno11@kommunenanvn.no

Det er mulig å frigi og tildele lisens via bruker- og produktoversikt, i tillegg til søk. Dette gjøres ved å bruke
”+” eller ”-” knappene

FRIGI LISENSER

Du kan frigi lisenser ved å gå til brukeroversikt, produkt oversikt eller ved å bruke
søk. Du kan kun ferne 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.

Kari Nordkvinne
Alex Nord
Ola Nordmann

kano11@kommunenanvn.no
alno11@kommunenanvn.no
olno11@kommunenanvn.no

I eksempelet på bildet er det ikke mulig å frigi produktet ”Nye Kontekst 8-10” ved å bruke ”-” tegnet for klasse 1A. Denne lisensen kan bare frigis via brukeren Kari,
da dette er nivået lisensen har blitt tildelt på.
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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, med andre ord vil aldri en bruker
spise opp 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.
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Lærer Lærersen finnes i to grupper, ”Klasse 1A” og ”1B”. Selv om hun er i to grupper bruker hun ikke opp to
lisenser for samme produkt, bare en
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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 på forsiden
til produktet.

På produktoversikt kan du se tilgangskoden til alle produktene du kan tildele lisens på

7

