
Installation af netkort:
Trin for trin: Montering af Netkort

1. Hvis du ikke allerede har et netkort, skal du anskaffe dig et sådant. Jeg vil
anbefale, at du anskaffer dig et gennem Vennemindenet.dk. Pris kr. 150.-. Dertil
kommer en pris på kr. 100 hvis du ønsker at hjælp til at få sat netkortet i af din
Netværks-administrator.
Grunden til at vi anbefaler dette netkortet, at det er testet til at kunne virke både i
Windows 98, Windows 2000 og Windows XP.

2. Nu skal maskinen (din PC) have netkortet sat i en PCI port. Låget eller siden af
kabinettet skal tages af, så du kan komme ind i maskinen, alt efter hvilken model
du har.

3. Når låget er taget af, lægges kabinettet ned på siden, så man kan se ned i
kabinettet. Inden du rører ved noget inde i kabinettet, skal du sikre dig at du er
Statisk elektrisk neutral. Dette opnås ved at røre ved en radiator (forudsat der ikke
er overgang i denne).

4. Når man kigger ned i kabinettet, kan man se en stor printplade, hvor der stukket
nogle andre print-plader ned i. (Det vil typisk være lydkort og eller grafikkort).
Disse kort vil sidde i det man kalder en PCI port. ( er cirka 10-12 cm lang og er
hvid).

5. Netkortet stikkes nu ned i denne PCI port med sikker hånd. Ikke hårdt, men med
fast og sikker hånd, til netkortet er fæstnet solidt i bund i porten.

6. I kabinettets bagside, findes der nogle små skruehuller, som kan skrue netkortets
”Bracket” fast. Bracket er den metal-holder der skal holde netkortet fast, så det
ikke løsner sig og mister forbindelsen til bundkortet (det store print). Det er en
god ide, at sørge for at netkortet ikke sidder for tæt på andre indstiknings-kort,
hvis det er muligt

7. Når man har sikret sig, at netkortet sidder solidt i bundkortet og er skruet
forsvarligt fast, uden vold, sættes låget/sideskjoldet tilbage på kabinettet.

8. Montering af netkortet er nu færdigt og man kan starte maskinen op igen. 

9. Hvis du har valgt at anskaffe/bruge det netkort son Netværks-foreningen
Vennemindenet kan tilbyde dig, vil maskinen nu selv opdage det netkort der er
kommet i maskinen. Windows XP er fra Microsoft´s side udstyret med en stor
driver-database som selv vil installere driveren for dig. Windows XP vil efter et
kort stykke tid dukke op med en meddelelse om at den er nødt til at genstarte pga.
nyfunden hardware. Du kan nu forsætte til næste side.



Skift navn på din Windows XP:

1. Gå til Start – Kontrol Panel og klik på Kontol Panel. Nu dukker dette billede op:

2. Her vælger du så: Netværk og Internet Forbindelses-ikonet.  Nu dukker
dette billede op:

3. Her vælger du så Netværk-forbindelses-ikonet til højre. Nu dukker næste
billede op. Det ser sådan ud:



4. Her går du så op i Menu-linien og klikker på Indstillinger. Der dukker en lille
menu op, hvor du vælger Netværks Identifikation (Dansk har anden tekst). Nu
dukker dette billede op:

5. Hvis du ikke på dette tidspunkt står i Fanebladet Computer Navn, skal du
finde dette. Ud for den nederste knap i dette billede, står en tekst om at du



kan skifte din computers navn. Her skal du klikke på knappen. Så dukker
dette billede op:

6.  Nu skal du i feltet Computer navn, skrive det navn du har fået tildelt af
Netværks-gruppen. Der efter klikker du OK 2 gange og går helt ud af de
forskellige billeder. Hvis din PC fortæller dig, at du skal genstarte din
computer inden ændringerne træder i kraft, gør du det. Når maskinen er
startet igen er computernavnet ændret.



Netkortsopsætning til Windows XP

1. I "Start"-menuen vælger du "Kontrolpanel"

2. Klik på ikonet "Netværks- og Internetforbindelser"

3. Klik på ikonet "Netværksforbindelser"

4. Højreklik på ikonet "LAN-forbindelse" og vælg "Egenskaber"



5. Markér linjen "Internetprotokol (TCP/IP)" og klik på knappen "Egenskaber". I boksen
på næste side, skal du være meget opmærksom på en ting;  Hvis du IKKE ønsker at andre
fra Vennemindenet skal have adgang til din maskine, skal du fjerne fluebenet i boksen
hvor der står: ”Fil- og udskriftdeling til Microsoft-netværk. Hvis du beslutter at fjerne
dette flueben og du har 2 Windows maskiner, kan de IKKE snakke sammen.. Har du flere
maskiner, der gerne skulle kunne snakke sammen, skal du i stedet for at fjerne fluebenet,
anskaffe dig en såkaldt Firewall, der beskytter mod indtrængen udefra. Din Netværks-
administrator vil være dig behjælpelig med dette. En god software Firewall  (ZoneAlarm)
kan fås til 2 PCér ganske gratis. Der ligger en Firewall i Windows XP, men vil gerne
anbefale ZoneAlarm, især fordi den er nemmere at betjene/sætte op. ZoneAlarm kan
hentes på denne adresse:
http://www.zonelabs.com/store/content/company/zap_za_grid.jsp

I boksen finder du også et flueben ud for teksten ”QoS-pakkeplanlægning”. Du behøver
ikke at fjerne dette flueben, men kan gøre det hvis du bekymrer dig meget om hvor
hurtigt din maskine starter op (Avancerede funktioner i XP)

Forklaring: Quality of Service er en Service som Microsoft har valgt skal indgå i et
netværk som hjælp til firmaer som ønsker at udnytte/overvåge brugen af netværket bedre.
Hvis denne Service sammen med andre Services slås fra i Windows XP, vil det til
sammen få en mindre effekt på hastigheden af afvikling af programmerne. Dog vil vi i
stedet anbefale at anskaffe sig mere RAM til maskine, da dette giver en bedre samlet
effekt.



6. Markér "Hent automatisk en IP-adresse" og "Hent automatisk en DNS-
serveradresse". 

7. Klik på knappen "OK" og på knappen "OK" i vinduet "Egenskaber for LAN-
forbindelse"



Internet-guide:

1. Du skal nu finde billedet Netværk-forbindelse fra før, da du satte
netværks-forbindelsen op til TCP/IP. Billedet ser sådan ud:

2. I venstre side er der en boks: Netværks-opgaver. Klik på den første linie:
”Opret ny forbindelse” og der dukker en ny Guide frem. I denne guide, skal
du sætte din computer op så den kan sluttes til Internettet via din nye
netværks-forbindelse. Næste billede ser sådan ud: Her vælges den
øverste mulighed. Klik Næste.



3. I næste boks vælges den mellemste mulighed: Sæt min forbindelse op
manuelt. Klik Næste

4. I næste boks får muligheden for at vælge den indstilling, hvor du kan
angive ”Tilslutte via Bredbånd og angive Brugernavn og Password”. Klik
Næste.

5. I næste boks får du mulighed for at sætte navn på din Netværks-
forbindelse. Skriv navn og klik Næste.



6. I næste boks får du mulighed for at indsætte Brugernavn (udleverede
mailnavn) og Password (også udleveret af din Netværks-administrator).
Klik Næste. Her skal du være opmærksom på de flueben der kan sættes
nedefor. Øverste SKAL være sat for brugernavn og Password skal virke.
Mellemste flueben skal også sættes for at bibeholde denne forbindelse.
Nederste flueben skal kun sættes, hvis du vil bruge den Firewall der følger
med Windows XP. Brug i stedet Firewall fra ZoneAlarm, se tidligere link.
Klik Næste.



7. I denne sidste boks, har du mulighed for at sætte et flueben i ”Tilføj
Genvej på min Desktop/Skrivebord”. Denne er valgfrit, men kan være en
fordel. Denne forbindelse skal så afbrydes manuelt, når du ikke længere
ønsker at være på Internettet.

8. Ønsker du derimod at oprette en forbindelse der er forbundet til Internettet
konstant, mens maskinen er tændt (man skal så bare starte Internet
Explorer op), skal du gå tilbage til Step 4, billede nedenfor og vælge den
nederste mulighed: ”Bredbånd der altid er tilsluttet”. Klik Næste



9. Her skal man så være opmærksom på at have et rigtigt godt Antivirus-
program og Firewall installeret på sin computer. Har du Norton Antivirus-
programmet, må dit Antivirus-program betragtes som et af de dårligste
som kan fås. I stedet vil Vi anbefale ”F-Secure” (dyrt), ”Trend PC-Cillin
2000 version 7,76” (billigt, men lige så godt som F-Secure) eller ”CA
eTrust InnoculateIT Datasheet” (gratis, men ligger lige så godt i test som
de andre). Se testen på http://www.virus112.dk. Klik Næste for at afslutte
Guiden.

Hvis du har valgt den første løsning (den med ikonet på Skrivebordet) er din
forbindelse samtidigt sat korrekt op til at modtage mails med det samme med
Outlook Express. Vælger du den sidste løsning, SKAL din PC have samme
Brugernavn og Password som din Mail-konto (ikke nødvendigvis den
bedste/mest sikre løsning). God fornøjelse.


