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Log på portalen 

OS: WINDOWS 10 
ENHED: INTUNE 

BROWSER: EDGE 
 

Nr. 01   

 

Trin Knapper/Skærmbilleder 

Dobbelt klik på genvejen 
AppsAnywhere på skrivebordet for 
at få adgang til portalen 

 

Hvis ikonet ikke er på skrivebordet, 
kan du starte EDGE browseren, 
enten via startmenuen eller 
proceslinjen.   

Indtast adressen 
http://apps.undervisning.kk.dk 

 

Log på med dit 
@undervisning.kk.dk konto 

 

På Intune indrullerede computere 
er Cloudpaging Player installeret, 
som er nødvendig for at kunne 
hente og starte applikationer fra 
portalen.  

 
 
 

 
  

http://apps.undervisning.kk.dk/
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Start applikationer for første gang 

OS: WINDOWS 10 
ENHED: INTUNE 

BROWSER: EDGE 
 

Nr. 02   

 

Trin Knapper/Skærmbilleder 

De applikationer du har rettigheder 
til vil blive vist på portalen. 
 
Du kan søge, filtrere efter kategori 
eller få vist applikationer, som du 
har markeret som favorit. 

 
 

 

 

Før musen ovenpå et af de 
applikationer du ønsker at starte. 
 
Du kan markere den som favorit ved 
at klikke på stjernen (1). 
 
 
Klik på Launch knappen (2) for at 
starte applikationen. 

 

På grund af sikkerheden i EDGE 
dukker følgende dialogboks op, klik 
her på Ja. 

 

På Cloaudpaging Player kan man 
følge processen: 
 
Status: Virtualizing 
De nødvendige data bliver overført 
og programmet gøres klar til at 
starte 
 
 
 
 
 
Status: Ready 
Alt data er hente, programmet er 
klar til at starte. 
 
 
 
 
 
Status: Running 
Programmet er startet og kører. 
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Applikation genveje på skrivebordet 

OS: WINDOWS 10 
ENHED: INTUNE 

BROWSER: EDGE 
 

Nr. 03   

 

Trin Skærmbilleder 

I guide nr. 03 startede vi 
applikationen Paint.net for første 
gang via portalen. 
 
Programmet afvikles i en virtual 
instans, mens for Windows 10 
operativsystemet ser det ud som 
om den er installeret. 
 
Programmet kan derfor findes via 
startemenuen, og der oprettes også 
en genvej på skrivebordet. 
 
Du behøver ikke at logge på 
portalen, men starte kan starte den 
ved at dobbeltklikke på genvejen. 

 
 
 
 

 

Hvis du har startet flere 
applikationer via portalen, vil der 
også være genveje til disse på 
skrivebordet. 
 
Åbner du Cloudpaging Playeren 
fremgår de også her. 

 

Du kan starte og stoppe 
applikationer gennem Cloudpaging 
Player 
 
Marker applikation du ønsker at 
starte (1) 
 
Klik på Launch (2) 
 
Ønsker du at lukke ned for en 
applikation, klik på Stop (3) 
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Kør offline 

OS: WINDOWS 10 
ENHED: INTUNE 

BROWSER: EDGE 
 

Nr. 04   

 

Trin Knapper/Skærmbilleder 

Cloudpaging Player kan køres i 
Offline tilstand, hvis du fx ikke har 
adgang til internettet. 
 
Klik på File > Work Offline  
 
Nederst højre hjørne dukker teksten 
Offline op. 
 
De applikationer du allerede har 
hentet vil kunne startes. 

 
 
 
 

 

Hvis du senere skal starte en ny 
applikation fra portalen, og 
Cloudpagigng Player er sat til 
Offline, så vil følgende dialogboks 
dukke op. 
 
For at sætte Cloudpaging Player 
online igen, klik på File > Work 
Offline for at fjerne fluebenet. 
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Fjern applikationer fra computeren 

OS: WINDOWS 10 
ENHED: INTUNE 

BROWSER: EDGE 
 

Nr. 05   

 

Trin Knapper/Skærmbilleder 

Ønsker du ikke længere at en 
applikation på computeren, kan du 
via Cloudpaging Playeren fjerne 
den. 

 

Dobbeltklik på Cloudpaging Player 
ikonet på skrivebordet 

 

Marker applikationen du ønsker at 
fjerne fra listen (1) 
 
Klik på knappen Remove (2) 
 
Programmet fjernes og genvejen 
på skrivebordet slettes. 

 

Fra operativsystemets side vil det 
ses som om, at applikationen er 
blevet afinstalleret, så evt. mapper, 
filer og registreringer vil være 
fjernet. 
 
Du kan altid logge på portalen og 
starte programmet igen. 

 

 


	/
	Log på portalen
	/
	Start applikationer for første gang
	/
	Applikation genveje på skrivebordet
	/
	Kør offline
	/
	Fjern applikationer fra computeren

