Tilgangsinformasjon - Tilgang hjemmefra på PC
Mange databaser og tidsskrifter ligger bak betalingsmurer. På LDHs nettverk (studentnettet
eller ansattnettet) kommer man automatisk forbi flere av disse sperringene ettersom LDH har
tegnet abonnement hos flere leverandører.
Når man sitter hjemme har man ikke samme tilgang som når du er på skolen, og tilgangen til
fulltekstartikler er dermed begrenset. Ved å koble seg opp til skolens nettverk via VPN, kan
man likevel få de samme tilgangene som man har fra LDH.

KONTAKT MED IT VIA EPOST: helpdesk@lovisenberg.no.
VPN står for Virtual Private Network, ved å skru på VPN kobler du deg på det interne
nettverket ved LDH. VPN tillater deg f.eks. å søke i CINAHL og få tak i fulltekst artikler
mens du er hjemme.
Det er viktig du skrur av VPN-koblingen når du er ferdig.
For å installere VPN klienten/Global protect:
1. Du må være logget på internett eksternt. Ikke på et Lovisenberg nettverk.
2. Gå til https://gp.lovisenberg.no
Skriv inn ditt brukernavn (studentnummer) og Feidepassord.

3. Klikk så på ”Download Windows”. I de fleste tilfeller, bruk 64 bit. Du vil få en feilmelding
hvis det er feil versjon, velg da 32 bit versjonen. Trykk til slutt Kjør.

4. Du får da opp en meny boks. Trykk Next – Next – Next.
5. Global Protect-symbolet er en klode, du finner kloden nederst i høyre meny.

6. Trykk på Global Protect-symbolet og fyll inn følgende informasjon, trykk så Apply.

Username = Studentnummer
Password = Feide passord
Portal= gp.lovisenberg.no Viktig å fylle ut riktig portal informasjon!
7. Har du skrevet inn feil studentnummer eller passord kan du endre det:
Trykk View – Showpanel – Settings.
På arkfanen View – kan du trykke på Show Panel. Da får du opp en arkfanemeny der du kan
sjekke status og endre innstillinger på Settings.
ALL TRAFIKK VIL NÅ GÅ IGJENNOM LOVISENBERG!
Det er VIKTIG for din egen del, at du skrur av Global Protect til privat bruk. All netttrafikk
blir loggført hos oss og vi har sperre på visse nettsider som f.eks norsk tipping.
Symbolet Global Protect viser om du er tilkoblet/connected (hvitt hus) eller ikke tilkoblet/not
connected (rød X).

For å slå av / disable Global Protect, gjør følgende:
1. Høyre klikk på Global Protect symbolet og velg Disable.

2. Du får så beskjed å sette inn en årsak til hvorfor, skriv inn hva som helst og trykk til slutt
ok.

3. Ønsker du å aktivere Global Protect igjen, gjør du det ved å høyre klikke på Global Protect
symbolet og velg Enable.

