Trådløst nett – TFFK

- Hvordan koble til TFFK-nettverk med FFK-PC-bruker

Brukerveiledning for elever og ansatte som har PC fra skolen

Elever og ansatte

Pålogging: FFK - PC - bruker
Brukernavn: 2703joto
Passord: «Minimum syv tegn»

Koble til nettverk: TFFK - bruker

FFK - PC

(TFFK-nettverk, feide og itslearning)

Brukernavn: johtor2703
Passord: «Minimum 14 tegn»

FFK - PC

WIFI - TFFK

Privat mobil

E-post benyttes til pålogging:
(Office 365, Teams, Onedrive og Outlook)

Ansatt: johtor@tffk.no
Elever: johtor@elev.tffk.no
Passord: «Minimum 14 tegn»

Finn ditt brukernavn og passord
Brukernavn og passord finner du på nettadressen:
https://passord.ffk.no

Du må ha klart brukernavn og passord før tilkobling av
nettverk.
FFK: Benyttes til PC-pålogging
Brukernavn: 2703joto
Passord: «Minimum syv tegn»

Glemt brukernavn eller passord for pålogging PC
(Gjelder kun brukere av elev-PC fra FFK)
2.1) Gå inn på https://passord.ffk.no fra egen mobil, eller medelev sin
PC. Velg “Glemt brukernavn”, skriv inn mobilnummer til brukeren og
send. Bruker mottar sitt brukernavn på SMS. Standard brukernavn i FFK
begynner med 4 tall og normalt 4 bokstaver. Tallene er samme som
fødselsdag.

2.2) Passord kan de ordne i samme portal - https://passord.ffk.no, men
velge “Glemt passord”. Mottar endringskode på SMS.
OBS!
Gjelder FFK-brukermaskiner (VG2 og VG3 –elever).
Passordskifte MÅ gjøres på skolen.

Glemt brukernavn eller passord for pålogging TFFK
3.1) Gå inn på passord.tffk.no (fra egen mobil eller medelev sin
PC). åpen PC på IT-kontoret).
Velg “Glemt brukernavn”, skriv inn mobilnummer til brukeren og send.
Bruker mottar sitt brukernavn på SMS. Standard brukernavn i TFFK
begynner med 6 bokstaver og 4 tall. Tallene er samme som fødselsdag.

3.2) Passord kan de ordne i samme portal (https://passord.tffk.no),
men velge “Glemt passord”. Mottar endringskode på SMS.
3.3) Brukeren kan utføre samme tjenestene som 3.1 og 3.2
hjemmefra.
4) Læreren kan hjelpe eleven uten å sende eleven til IT-kontoret.

Velg Wifi nettverk
«TFFK» Sikret
Velg koble til

Logg inn med Feide/
Itslearning(TFFK)
Eksempel:
«johtor2703»
«Passord»(14 tegn)
Vent til du blir tilkoblet
nettverk, eller prøv på nytt.

Logg inn med PC- bruker(FFK)
Eksempel:
«2703joto»
«Passord»

Pålogging til itslearning og
Feide/skolearena
Logg på med e-postadressen.
Brukernavn: «johtor2703» (seks bokstaver og
fire tall)

Passord: «Minst 14 tegn»

Pålogging til Office 365/ Teams
Logg på med e-postadressen.
Eksempel:
Bruker: «johtor2703@elev.tffk.no»
Passord: «Minst 14 tegn»

