Installeer je laptop/computer
Hoera, je hebt een nieuwe laptop/computer.
Wat moet je minstens installeren om vlot te werken binnen de UGent?

De nodige stappen
Dit is de volgorde van installatie die je best volgt.
1. Als je Windows nog moet installeren: Start Windows op en log in.
Heb je een Mac log dan in op je Mac.
Eens je ingelogd bent en je op het internet zit installeer je :
2. Chrome : https://www.google.com/chrome/
3. Firefox : https://www.mozilla.org/nl/
4. Acrobat Reader : https://get.adobe.com/reader/
5. Citrix Workspace : https://www.citrix.com/products/receiver.html
als je een venster "add account" krijgt : niks invullen en sluiten
daarna testen met https://athena.ugent.be/
6. Cisco Anyconnect : https://helpdesk.ugent.be/vpn/asa.php
(opm. enkel de Installatie via de ugent helpdesk downloaden)
7. 7-zip : https://www.7-zip.org/a/7z1900-x64.exe
8. VLC : https://www.videolan.org/vlc/index.html
9.a (Je hoeft geen Office te kopen, mocht je die toch gekocht hebben sla dan stap 9.a en 9.b over.)
In Windows : startmenu "instellingen" "apps"
Verwijder alle "office versies" van de nieuwe pc, waarschijnlijk zullen er beperkte versies in
meerdere talen staan
9.b Office : https://office.ugent.be/ inloggen met je UGent email en wachtwoord
Rechts bovenaan zie je dan "install office" staan. Download en installeer. (kan even duren)
10. MS TEAMS : https://www.microsoft.com/nl-be/microsoft-teams/download-app
11. Installeer dropbox, google drive, onedrive (for business) en andere dingen naar keuze en studeer,
werk en speel
veel succes...

Extra Software voor de lessen?
Tijdens elke les krijgt men de nodige info omtrent de te gebruiken software/toepassingen.

En wat met printen op de campus?
Printen kan, via Athena. Meer info kan je vinden via : Printen (via-Athena)

Nog meer info nodig?
https://helpdesk.ugent.be/
https://helpdesk.ugent.be/online/

Kan ik wat technische ondersteuning krijgen?
Mocht het niet lukken laat maar weten.
We begrijpen dat niet elke PPW student een technische knobbel heeft en daarvoor voorzien we
ondersteuning in de vorm van Franky.Maes@UGent.be .
Installeer dan eventueel wel
11. Anydesk : https://anydesk.com/en zodat hij eventueel, met je toestemming, remote kan inloggen.

