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VIGTIG! VIGTIG! VIGTIG! 

Senere i denne vejledning skal du oprette dig som bruger hos Autodesk. Når du gør dette, SKAL DU 

IKKE(!) BENYTTE EN ELLER ANDEN PRIVAT E-MAIL ADRESSE!!! (F.eks. G-mail, Hotmail, Yahoo eller 

lignende.) Du skal i stedet BENYTTE DIN TILDELTE RYBNERS E-MAIL ADRESSE! Den er dit UNI-login 

brugernavn, efterfulgt af ”@edu.rybners.dk”. Hvis du ikke ved, hvordan du tilgår denne e-mail adresse, 

så læs vejledningen Generelt Office365, som du finder på Rybners’ vejledningshjemmeside: 

http://vejledning.rybners.dk/ 

Gør desuden dig selv en tjeneste, rent faktisk at læse det der står i denne vejledning, i stedet for at gøre 

det du tror du skal gøre!!! Det sparer dig selv og alle andre for en masse tid, irritationer og frustrationer. 

VIGTIG! VIGTIG! VIGTIG! 

En lille introduktion 

Da Rybners benytter Autodesks produkter i undervisningen, stiller Autodesk mange af deres produkter til 

rådighed for elever og studerende til øvelses-/opgaveformål. 

Dette er en service der udbydes af Autodesk til personer, der har en e-mail adresse der ender på 

@edu.rybners.dk og har som sådan ikke noget med it afdelingen på Rybners at gøre. Derfor kan it 

afdelingen også kun hjælpe i meget begrænset omfang. 

Autodesk har en tendens til at ændre udseendet på deres hjemmeside ret ofte og derfor er denne 

vejledning kun en beskrivelse af, hvordan øjebliksbilledet ser ud, i skrivende stund. Der forekommer 

højest sandsynligt større eller mindre forskelle fra denne vejledning, til den reelle hjemmeside, så der 

skal nok kigges, ledes og klikkes lidt mere eller mindre rundt i forhold til de vedhæftede skærmbilleder! 

Opret en bruger, der kan hente gratis programmer fra Autodesk 

 Gå til hjemmesiden for studerende hos Autodesk (den hedder på nuværende tidspunkt): 

http://www.autodesk.dk/education/ 

 Find punktet der vil ligne nedenstående og tryk på ”Kom i gang” 

 
 Du burde nu kunne se en lang liste af produkter, du kan hente og installere 

 Find det produkt du skal benytte (spørg din underviser, hvis du er i tvivl) og klik på det, for at 

komme videre 

 Nu kommer du ind på selve download-siden for det produkt du har valgt. Som et eksempel har vi 

valgt AutoCAD i denne vejledning 

 Som vist her, så kan du nu vælge at logge ind (Sign In), hvis du allerede har oprettet en bruger 

eller du kan oprette en bruger (Create Account), hvis det er første gang du skal hente et produkt 

hos Autodesk 

 
 Hvis du allerede har oprettet en bruger, så logger du bare ind med denne bruger ved at 

trykke på ”Sign In”. Har du glemt det kodeord, du selv har oprettet, så tryk efterfølgende på 

”forgot” og få tilsendt et nyt login. Følg instruktionerne på hjemmesiden og herefter kan du gå til 

punktet ”Log ind på Autodesks hjemmeside og hent gratis produkter” i denne vejledning 

 Vi går i stedet videre med at oprette en ny bruger … Så tryk på ”Create Account” som vist på 

ovenstående skærmbillede 

http://vejledning.rybners.dk/
http://www.autodesk.dk/education/
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 Du bør nu få et skærmbillede der ligner dette 

 
 Efter du har valgt ”Denmark” og ”Student” i de to felter, kommer endnu et felt frem og her 

udfylder du bare din fødselsdato (viste indtastning er kun et eksempel) og trykker så på ”Next” 

 
 På det næste skærmbillede skal du udfylde fornavn, efternavn, DIN SKOLE E-MAIL ADRESSE 

og så angive et kodeord til Autodesk siderne. Du skal endvidere sætte et flueben i punktet ”I 

agree …” for at kunne komme videre 
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 Nedenstående indtastning er igen kun til eksempel, men HUSK NU, AT DU SKAL BENYTTE DIN 

SKOLE E-MAIL ADRESSE, DER ENDER PÅ @EDU.RYBNERS.DK – OG IKKE EN ELLER 

ANDEN PRIVAT E-MAIL ADRESSE(!!!) 

 
 Tryk herefter på ”Sign Up” for at komme videre 

 Du vil nu se et skærmbillede, der fortæller at du skal godkende, at det er din e-mail adresse du 

har indtastet 

 
 Du modtager nu (normalt inden for 10 minutter) en e-mail på din skole e-mail adresse, hvis du 

har indtastet dine oplysninger korrekt. Modtager du ikke denne mail, har du ikke oplyst de 

korrekte informationer og du bliver nødt til at tage fat i Autodesk support – It afdelingen på 

Rybners kan IKKE hjælpe med dette 

 I den mail du modtager, er der en stor knap, der hedder ”VERIFY EMAIL” eller noget lignende. 

Tryk på denne knap og der vil blive åbnet et nye internet-vindue, hvor du kan fortsætte 

registreringen hos Autodesk 
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 I det vindue der åbner, skal du nu indtaste din skole (som er Rybners), hvilken 

uddannelsesretning du har (spørg evt. din underviser) og hvornår du har startet din uddannelse 

og hvornår du forventer at være færdig 

 
 Tryk nu på ”Next” og har du ellers gjort alt som du skal, vil du se et skærmbillede med en 

godkendelse herpå 

 

Log ind på Autodesks hjemmeside og hent gratis produkter 

 Nu skal du så gå ind på hjemmesiden for studerende igen: http://www.autodesk.dk/education/ 

 Nu gør du (igen) ligesom, da du ikke havde en bruger 

 Find punktet der vil ligne nedenstående og tryk på ”Kom i gang” 

 
 Du kan (igen) se en lang liste af produkter, du kan hente og installere 

 Find det produkt du skal benytte (spørg din underviser, hvis du er i tvivl) og klik på det, for at 

komme videre 

 Nu kommer du ind på selve download-siden for det produkt du har valgt. Som et eksempel har vi 

valgt AutoCAD i denne vejledning 

 Som vist, får du (igen) to valgmuligheder og nu har du jo så allerede oprettet en bruger, så du 

vælger at logge ind (Sign In) denne gang 

 

http://www.autodesk.dk/education/
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 Nu logger du ind med din skole e-mail adresse som vist nedenfor – og igen er det indtastede kun 

et eksempel – brug din egen skole e-mail adresse 

 
 Herefter skal du vælge den version du skal bruge, dit styresystem på din computer samt sprog. 

Er du i tvivl om versionen du skal hente, så spørg din underviser 

 
 Som beskrevet på ovenstående billede, så vil du modtage endnu en mail, med informationer om 

det produkt du har valgt, som du bør gemme 

 Tryk nu på knappen ”Install Now” og tryk herefter på ”I Accept” og så på ”Install” 

 
 Din download af det valgte Autodesk produkt begynder. Nogle produkter er meget store og derfor 

kan det tage lang tid at downloade. Du bør IKKE afbryde downloaden mens den er i gang, da det 

kan give problemer med installationen senere 
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 Når du bliver spurgt, så vælg at køre det program der bliver downloadet. Det er forskelligt alt 

efter, hvilket internet-browser program du benytter dig af, hvordan dette gøres – men mon ikke 

du har prøvet at hente et program fra internettet før og installeret det 

 Herefter følger du informationerne i installationsprogrammet til det valgte Autodesk produkt. 

Dette er også forskelligt fra produkt til produkt, så det kan vi desværre ikke beskrive her i 

vejledningen, men læs dig frem og gør som du bliver bedt om 

 Fejler installationen, så LÆS FEJLBESKRIVELSEN og installer eller opdater det eller de 

programmer der nævnes og prøv igen 


