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Som din IT-partner sørger vi løbende for at holde 
dig opdateret omkring nye funktioner, muligheder 
og tiltag i Office 365. 

Men vil du være blandt de første, der får lov at 
bruge, teste og udforske de nyeste funktioner i 
Office 365, og har du et aktivt Office 365 
abonnement  enten Home, Personal eller til 
uddannelse, så er Office Insider programmet lige 
noget for dig.  

OFFICE INSIDER 

Som en del af Office Insider Programmet får du først og fremmest tidlig adgang til alle de 
nyeste funktioner og opdateringer i Office. De bliver nemlig udgivet i Office Insider først. 

Du får mulighed for at installere, og arbejde med nye fremtidige udgivelser af Office, og ikke 
mindst afprøve nye funktioner, før de bliver gjort tilgængelige for alle Office brugere. Udover 
at afprøve de nyeste funktioner får du tilmed mulighed at præge og forbedre Office for 
andre brugere. Du kan nemlig give din feedback til de funktioner, som du afprøver, samt 
komme med forslag til mulige forbedringer direkte til Microsoft. 

VÆRD AT LÆGGE MÆRKE TIL, INDEN DU GÅR I GANG 

Du skal være opmærksom på, at de udgivelser og funktioner som du får adgang til via 
Office Insider Programmet, ikke nødvendigvis er helt færdigudviklet, og heller ikke 
fuldstændig stabile. Derfor bør du ikke tilmelde dig programmet via en computer, som 
indeholder dine vigtigste filer, som du helst ikke vil miste.   

Office Insider Programmet består af to muligheder, henholdsvis:  

Office Insider Fast: Denne mulighed giver dig adgang 
til de tidligste preview udgivelser, som ikke er fuldt 
understøttede. Det bevirker, at udgivelserne i denne 
mulighed er forbundet med flere fejl, og en smule mere 
risiko. Her frigives udgivelser med hyppige mellemrum. 

Office Insider Slow: Denne mulighed giver dig tidlig 
adgang til fuldt understøttede udgivelser, som også er 
mere stabile. Til gengæld bliver udgivelserne fra denne 
mulighed leveret med mindre hyppige mellemrum. 

Uanset om du i første omgang vælger Office Insider 
Fast eller Office Insider Slow, så kan du altid skifte til 
den anden mulighed. 

 

 

 

 
  

 

 

 
  

 

 



SÅDAN BLIVER DU EN OFFICE INSIDER 

(Forudsat, at du bruger en Windows 10 computer). 

1. Åbn et af Office 
programmerne på din computer.  

2. Vælg Filer > Konto 

3. Klik på Office Insider 

4. Vælg Deltag i Office Insider i 
rullemenuen 

5. Marker afkrydsningsfeltet: 
Tilmeld mig for tidlig adgang til 
nye udgivelser af Office 

6. Vælg den Insider mulighed du 
ønsker, Office Insider Fast eller Office Insider Slow  

7. Klik OK 

Herefter vil du blive mødt af et brugervindue, hvor du skal klikke Ja. Når du vender tilbage 
til programmet, vil du se en bekræftelse på skærmen, om at du er blevet medlem af Office 
Insider programmet. 

DET ER IKKE BINDENDE  

Du kan til hver en tid framelde dig, hvis du ikke længere ønsker at være en del af Office 
Insider-programmet.  

1. Åbn et af Office programmerne 

2. Klik på Filer > Konto 

3. Klik på Office Insider > Vælg Skift niveau 

4. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet: Tilmeld 
mig for tidlig adgang til nye udgivelser af 
Office 

5. Klik på OK 

Du vil nu ikke længere modtage tidlige udgivelser af 
Office. 

 

God fornøjelse! 

 

Med venlig hilsen 
 
24Support 
 
 

 
  

 

 

 
  

 

 


