Gyldendals Onlineordbøger
IT-Supportcentret har indgået en aftale med Gyldendal om adgang til Gyldendals Onlineordbøger med
følgende sprog:
Engelsk Pro (Dansk/Engelsk – Engelsk/Dansk)
Tysk Pro (Dansk/Tysk – Tysk/Dansk)
Fransk Pro (Dansk/Fransk – Fransk/Dansk)
Spansk Pro (Dansk/Spansk – Spansk/Dansk)

Hvem har adgang?
Alle medarbejdere og elever på skoler i IT-Supportcentret der har abonnement på Undervisningspakken har
adgang til onlineordbøgerne.

Sådan opnås adgang
Onlineordbøgerne findes på web-adressen http://ordbog.gyldendal.dk/.
Der kan opnås adgang til onlineordbøgerne på to forskellige måder. Forskellen bestemmes af, om man er:
På skolen og dermed anvender skolens netværk, eller
Hjemme eller andre steder udenfor skolens netværk
Vejledning i de to forskellige adgange er på de kommende sider.
Support eller spørgsmål
Selve løsningen er enkel og let tilgængelig, og der er derfor ikke nogen brugersupport på selve ordbogen.
Hvis der opleves problemer med at få adgang til tjenesten, så kontakt IT-Supportcentret. Øvrige spørgsmål
til tjenesten rettes også til IT-Supportcentret.
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Adgang fra skolen
Fra skolens netværk skal der ikke logges på for at få adgang til tjenesten. Alle der anvender tjenesten fra
skolens computer eller medbringer egen computer til skolens netværk får adgang til tjenesten. Det gælder
både skolens kablede netværk og det trådløse netværk.
Se nedenstående skærmprint fra siden, hvoraf det fremgår, at der er adgang til tjenesten. Der skal stå
”Velkommen, du har adgang via din IP-adresse. Værsgo at slå op”.
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Adgang hjemmefra
Hvis der skal opnås adgang til tjenesten hjemmefra eller fra et andet sted, der ikke er dækket ind under
skolens netværk, så skal brugeren logge på for at få adgang til tjenesten.

Brugerne skal anvende det brugernavn og kodeord, som anvendes til at logge på IT-Supportcentrets øvrige
it-tjenester. Det er bl.a. mit.supportcenter.dk, Firstclass, Outlook, trådløst netværk mv. Følg disse trin for at
logge ind:
1. Klik på ikonet ”Log ind med WAYF” som er markeret med en rød ellipse på billedet ovenfor.
2. På næste side vælges den skole du er tilknyttet fra listen over skoler. Klik herefter på Vælg.
3. Log ind med dit personlige brugernavn og kodeord.
Bemærk, at loginoplysninger ikke skal indtastes i felterne Brugernavn og Kodeord på ordbogens forside.
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