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1. VIKTIG FØR MAN STARTER TILBAKESTILLING AV MASKIN 

Det første man burde utføre er sikkerhetskopiering av data. Flytt alle viktige filer til din personlige 
OneDrive, slik at ingen data blir mistet. Standard mapper som blir sikkerhetskopiert automatisk er 
Skrivebord, Dokumenter og Bilder. Dokumenter som ligger på andre områder må legges i en av disse 
mappene, eller direkte i OneDrive. Etter reset så vil all data, som ikke ligger sikkerhetskopiert til 
OneDrive forsvinne. 

NB: TILBAKESTILLING AV MASKIN TAR 1 TIME 

På slutten er det informasjon om Firmaportal og hvordan du kan installere applikasjoner som er 
tilgjengelige for din bedrift. Hver seksjon begynner med en liste over forutsetninger, en hurtigguide og 
en hoveddel med detaljerte instruksjoner. 

For hjelp, kontakt Advania Support på: 
Web: https://visolit.service-now.com/support 
Telefon: +47 66 77 65 77 
Hverdager fra 08.00 – 22.00  
  
 

2. TILBAKESTILLING AV WINDOWS  

2.1 OPPSUMMERT RUTINE FOR TILBAKESTILLING AV WINDOWS 

1. Kontroller at forutsetningene er i orden 
2. Windows-innstillinger - > Oppdatering & Sikkerhet - > Gjenoppretting - > Kom i gang 
3. Velg Fjern alt - > Velg Installasjonsmetode - > Neste 
4. Velg Tilbakestill 

2.2 DETALJERT RUTINE FOR TILBAKESTILLING AV WINDOWS 

Denne delen inneholder en detaljert veiledning for tilbakestilling av Windows. Kontroller at 
forutsetningene over er i orden. 

Start-menyen – Innstillinger 

 

 

https://visolit.service-now.com/support
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Velg Oppdatering & Sikkerhet  

 

 

Velg Gjenoppretting – Kom i gang 
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Velg "Fjern alt" 

 

 

   Her velger du “lokal ny installasjon” 
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Velg neste 

 

 

Trykk på tilbakestill  
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Maskinen vil forberede seg på en tilbakestilling, dette kan ta litt tid. 

 

 

3 REGISTRER EN ENHET 

Denne delen inneholder en generell og detaljert veiledning for å sette opp maskinen. 

3.1 OPPSUMMERT RUTINE FOR Å KONFIGURERE EN ENHET 

1. Forsikre deg om at ovennevnte forutsetninger er på plass 
2. Slå på maskinen. Hvis du ikke har tilgang til et trådløst nettverk, kobler du til med en 

nettverkskabel 
3. Legge til brukernavn (din e-postadresse)  
4. Godkjenn MFA forespørsel 
5. Opprett PIN  
6. Maskinen vil fortsette å konfigurere i bakgrunnen etter at du har logget på. 
7. Start maskinen på nytt etter ca. 30-60 minutter 
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3.2 DETALJERT RUTINE FOR Å SETTE OPP EN ENHET 

Denne delen inneholder en detaljert prosedyre for å konfigurere maskinen. Forsikre deg om at 
forutsetningene ovenfor er på plass. 

 
Ved start av maskinen din så vil du bli bedt om å logge deg inn med ditt brukernavn (din e-postadresse) 

 
 

Legg så inn passordet ditt (se Tilbakestill Passord.docx for å sette/tilbakestille passord) 

 

 

https://advania.sharepoint.com/:w:/r/sites/UnibusNydriftavtale/Shared%20Documents/Brukerguide/Passord/Norsk/Tilbakestill%20Passord.docx?d=w9d6453dbef0d46c7a730f54a3e9215d1&csf=1&web=1&e=DsDC7D
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 Godkjenn forespørsel for MFA på mobilen din 

 

 

 

Etter at du har godkjent MFA blir maskinen din nå konfigurert 
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Etter at maskinen er konfigurert ferdig vil du bli logget inn på maskinen og denne er da klar til bruk 
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4 FIRMAPORTALEN 

I firmaportalen har man mulighet til å laste ned applikasjoner som er gjort tilgjengelig for ditt firma 

 

 

Velg ‘Apps’ i menyen til venstre og trykk på applikasjonen du vil installere og velg installer. 
Applikasjonen blir nå installert på din maskin  
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