Nelfosky klient for Windows
Last ned Nelfosky klienten fra vår hjemmeside. Denne veiledningen hjelper deg i å sette opp klienten.
Filen du laster ned heter DWRds.application, start denne for å installere klienten.
Når programmet er installert så får du opp dette bilde

Figur 1 Klienten er installert

Oppe til høyre under settings kan du legge inn Login.nelfosky.no

Figur 2 Skriv inn Login.nelfosky.no og trykk "Add"

Dette må gjøres for at du skal få koblet klienten opp mot Nelfosky.
Når du har lagt til login.nelfosky.no så endrer bildet seg.

Figur 3 Du er nå koblet opp mot Nelfosky

Trykk så på main nederst til høyre

Figur 4 Main

Figur 5 Tast inn ditt brukernavn og passord for Nelfosky

Figur 6 Pålogget, program innhold kan variere fra det som er vist her.

Når du er pålogget vil du få opp ikoner som du har tilgang til. Når du dobbel klikker på ett ikon vil du
første gang etter pålogging få en oppringing fra tlf +18553308653. Dette er en oppringning til ditt
telefonnummer for å verifisere at det er du som logger inn. En 2 trinn verifisering for å starte
programmet. Dette vil kun skje første gang du starter et program eller at du har vært inaktiv en stund
da må det verifiseres på nytt.
Oppringingen kommer fra +18553308653 og ta telefonen og tast på # tasten på telefonen.
For å starte en program må du dobbel klikke på det.
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starter Febdok programmet
starter en teamviewer sesjon som Febdok support kan bruke.
Oppgi ID og passord til Febdok support.
Starter en windows utforsker som viser tilgang til din lokale disk og
dokumenter lokalt. Personlig disk er i skyen, som du kan lagre
Febdok anlegg i for så å flytte dem over til lokal disk
Her finner du boka NEK400:2018 som følger med brukeren i
Nelfosky. Logg på med brukeren du har på minside hos Nelfo.
fristiller brukeren din fra oppkobling til Nelfosky, men logger deg
ikke av Nelfosky.

Du kan nå ta i bruk Nelfosky.
Faglig support på Febdok rettes til Febdok support telefon 917 26 000 eller epost febdok@nelfo.no.
Se også Febdok sine hjemmesider www.febdok.no.
Support relatert til pålogging i Nelfosky og feil i Nelfosky klienten rettes til Visolit support telefon
928 44 466 eller epost support.arendal@visolit.no. Se også www.visolit.no/servicedesk.

