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Hvordan man melder en Windows 7 maskin inn i ett 

domene 

 

Et domene er på en måte en gruppe med maskiner og servere. Veldig ofte så er det 

arbeidsplasser, skoler eller kommuner som bruker domener men man kan også ha det hjemme 

på et lokalt nettverk. Som ofte så brukes et domene til å koble maskinene sammen og lage 

restriksjoner for brukere og lignende. 

 

1. Start med å klikke på «START Knappen». 

 

 

2. Deretter høyreklikk på «Datamaskin», som er plassert til høyre, og velg 

«Egenskaper». 

 

 

3. Se på menyen som er øverst til venstre, klikk på «Avanserte Systeminnstillinger». 

 

 

4. Da skal det komme opp ett nytt vindu, øverst på dette vinduet så er det flere faner, 

klikk på fanen som er helt til venstre «Datamaskinnavn». 

 

 

5. Nederst til høyre er det en knapp som det står «Endre» på, klikk her for å endre 

datamaskinnavn og for å melde maskinen inn i et domene. Det er smart å velge et 

datamaskinnavn slik at de andre i domenet kan se hvilken maskin du har og hvem 

maskinen tilhører.  
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6. Det åpner seg ett nytt vindu, i den øverste ruten så skriver du inn navnet du vil din 

maskin skal ha. Nesten nederst på vinduet så ser du at det står «Medlem av» og under 

der igjen «Domene». Her skriver du inn navnet på domene du skal bli medlem av. 

 

 

7. Trykk på «OK» nederst på vinduet, da skal det komme opp ett nytt vindu der du må 

logge inn med domene administrator brukernavn og passord. 

 

 

 

8. Deretter får du beskjed om å restarte maskinen din for at endringene skal ta i kraft. 

 

9. Når maskinen starter opp kan du velge om du vil logge på din maskin eller om du vil 

logge på med en bruker fra domene. 


	Hvordan man melder en Windows 7 maskin inn i ett domene

