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Hvordan kan vår tjeneste brukes
Tilgang til blokkerte sider fra utlandet
Norsk Internett tilbyr en tjeneste som gjør at du kan koble iPad/iPhone/PC/Mac/Android til
Internett i Norge.
Ved å bruke vår tjeneste så opprettes det en forbindelse mellom deg og Norge, som gjør at alle
norske web-sider tror at du er i Norge. Du vil da kunne bruke websider som er blokkert fra
utlandet, for eksempel norsk nett-TV.
Vi er ikke en leverandør av TV kanaler, skal du se på betal-tv så må du ha eget abonnement for
dette. Vi gjør det kun mulig å se dette fra utlandet.
Surfe anonymt
Vår tjeneste gjør at du kan være på Internett helt anonymt. Når du er tilkoblet Norsk Internett, kan
ingen se hvor du kommer fra.
Surfe sikkert på trådløse nett
Hvis du er på reise og kobler deg til usikre trådløse nettverk, gjør vår tjeneste at ingen kan avlytte
trafikken på det trådløse nettverket.

Hva vi leverer
Vi leverer en tjeneste fra våre servere i Norge som gjør det mulig å koble til norsk Internett.
Trafikken mellom din PC og våre servere går over Internett og kvaliteten kan variere. Vi kan ikke
garantere at dette vil fungere for deg og ditt behov men vi gir deg muligheten til å teste og
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eventuelt avslutte ditt abonnement uten kostnader.

Ofte spurte spørsmål...
Kan jeg bruke tjenesten på flere enheter?
- Ja, du kan sette opp tjenesten på så mange enheter som du vil i samme husholdning.
Jeg har bestilt, hva skjer nå?
- Så snart vi har mottatt betalingsbekreftelse fra PayPal så sender vi deg brukernavn og passord. I
mellomtiden så anbefaler vi at du sjekker supportsidene for brukermanual.
Kan jeg bruke tjenesten til hva jeg vil?
- Ja, du kan bruke de nettjenestene i Norge du selv ønsker.
Virker tjenesten fra Spania?
- Ja, vi har kunder over hele verden.
Virker tjenesten på iPad?
- Ja, fungerer på iPad, iPhone, Windows PC, Android, Mac og Linux.
Hvordan virker faktureringen?
- Vi fakturer månedlig fra den dagen du blir kunde. Du kan si opp når som helst.
Hvordan kan jeg betale?
- For å holde administrasjonen så enkel så mulig så bruker vi betaling via PayPal. Vi har dessverre
ingen andre betalingsmåter.
Hvordan stopper jeg/avbestiller tjenesten?
Klikk på knappen "Avslutt abonnementet" og logg på PayPal.
Hvilke TV-kanaler kan jeg se?
Vi er ikke et TV selskap og selger ikke TV kanaler.
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Kontoinformasjon
Du trenger følgende konto informasjon fra NorskInternett.com:
BRUKERNAVN:
PASSORD:
Denne informasjonen får du tilsendt til e-mail adressen du oppgir når du bestiller på våre
internettsider.
Lenger nede i dokumentet vil en referere til disse opplysningene, det er da brukt samme røde
skrifttype for å henvise til dette. Det vil si at når du ser det er skrevet for eksempel PASSORD et
sted så skal du fylle inn den verdien som står etter «PASSORD:» i velkomst-e-posten din.

Bruk av VPN tilkobling
En bør kun bruke tilkoblingen når det er behov for dette. Det vil si når du skal koble deg opp til
internettsider som krever at du er tilkoblet Internett i Norge. Koble fra når du ikke har dette
behovet.
Hvis dette ikke gjøres så vil du oppleve dårligere hastighet mot Internett.
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Konfigurering av Android
I dette eksempelet er det benyttet en HTC, menyer kan se noe annerledes ut på enheter fra andre
produsenter.
1. Finn frem til menyen for innstillinger. Velg VPN.
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2. Lag en ny VPN tilkobling.

3. I feltet for «Navn» skriver du inn «NorskInternett»
4. I valget «Type» velger du «L2TP/IPSec PSK»
5. I feltet for «Tjeneradresse» skriver du «vpn.norskinternett.com»
6. I feltet for «Forhåndsdefinert nøkkel for IPSEC» skriver du «vpn»
7. Trykk lagre
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8. Trykk på NorskInternett for å koble til.
9. I feltet «Brukernavn» fyller du inn brukernavnet du har fått tilsendt.
10. I feltet «Passord» fyller du inn passordet du har fått tilsendt.
11. Kryss av for å «Lagre kontoinformasjon»
12. Trykk koble til

13. En vil stå med status «Kobler til» en liten stund før en kommer opp med status «Tilkoblet».
14. Øverst på skjermen vil en se at det er en liten nøkkel når en er tilkoblet.
15. For å koble fra trekk fingeren ned fra toppen av skjermen, velg «VPN», og trykk koble fra.
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Konfigurering av Apple IOS iPhone/iPad
1. Velg «Innstillinger»
2. Velg «Generelt»
3. Velg «VPN» nederst i høyre meny.
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4. Velg «Legg til VPN-konfigurasjon»
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5. Type skal være «L2TP», dette velger du ved å trykke på teksten, det kommer opp en liste i et nytt
vindu og der velger du «L2TP» også trykker du på «tilbake» for å komme tilbake til dette
skjermbildet igjen.
6. I feltet «Beskrivelse» skriver du «Norsk Internett».
7. I feltet «Tjener» skriver du «vpn.norskinternett.com».
7. I feltet «Konto» fyller du inn brukernavnet du har fått tilsendt i velkomstmailen. (ikke det som
står i bildet under)
8. I feltet «Passord» fyller du inn passordet du har fått tilsendt i velkomstmailen.
9. I feltet «Hemmelighet» skriver du «vpn» (små bokstaver).
10. Sjekk at knappen for «Send all trafikk» er grønn.
11. Velg «Ferdig» for å lagre og komme tilbake til forrige vindu.

12. Trykk på bryteren ved «VPN».
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13. Enheten kobler seg nå opp til Norsk Internett med VPN.
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14. Når du er tilkoblet Norsk Internett vil bryteren ved siden av «VPN» være grønn, «Status» vil
være «Tilkoblet» og det vil vise et lite «VPN» symbol øverst på skjermen.
15. Trykk på «VPN» bryteren for å koble fra Norsk Internett.
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Konfigurering av Apple Mac
1. Klikk på Apple ikonet og klikk på systemvalg.

2. Klikk på Nettverk.
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3. Klikk på pluss tegnet.

4. Velg innstillinger som angitt på bilde og klikk opprett.
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5. I feltet «Tjeneradresse» skriver du «vpn.norskinternett.com».
6. I feltet «Kontonavn» fyller du inn brukernavnet du har fått tilsendt.
7. Klikk på knappen «Avansert»
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8. Kryss av for valget «Send all trafikk over VPN-forbindelse»
9. Klikk «OK»
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10. Kryss av for valget «Vis VPN-status i menylinjen».
11. Klikk på «Bruk».
12. Klikk på «Godkjenningsinnstillinger»
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13. I feltet «Passord» fyller du inn passordet du har fått tilsendt.
14. I feltet «Delt hemmelighet» skriver du «vpn» (små bokstaver).
15. Klikk «OK»

16. Klikk «Koble til»
17. Klikk «Bruk»
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18. Hvis du nå har gjort alt riktig så er du tilkoblet.

19. Du kan nå lukke Nettverksvinduet og koble deg opp og ned fra menyen øverst til høyre.
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Konfigurering av Windows 7/8/8.1/10
(Alternativ 1)
1. Start Internet Explorer eller Chrome.
2. Gå til www.norskinternett.com og klikk på Support.
3. Finn frem til «Last ned - Windows VPN oppsett fil», høyreklikk på linken og velg «Lagre linken
som».
4. Legg filen på Skrivebordet.
5. Dobbelklikk på filen/ikonet «NorskInternett» på skrivebordet.

6. Klikk på knappen «Egenskaper».

Side 21/34

7. Gå til ark-fane «Sikkerhet»
8. Klikk på «Avanserte innstillinger»

8.

Skriv inn teksten «vpn» (små bokstaver) i feltet «Nøkkel».

9. Klikk på «OK» også «OK» en gang til.
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10. Klikk på «Koble til...».

9. Skriv inn BRUKERNAVN og PASSORD som du har fått tilsendt i velkomstmailen.

10. Kryss av for «Lagre dette brukernavnet.....»
11. Klikk på «Koble til» så er du koblet til NorskInternett. Vinduet vil nå forsvinne.
10. Dobbelklikk på filen «NorskInternett» igjen, så vil du få opp dette vinduet, hvis knappen til
venstre heter «Legg på» så er du koblet til.
11.

Klikk «Legg på» for å koble fra «NorskInternett»
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Konfigurering av Windows 7/8/8.1/10
(Alternativ 2)
1. Start Internet Explorer eller Google Chrome.
2. Gå til www.norskinternett.com og klikk på Support.
3. Finn frem til «Last ned - Windows VPN klient», høyreklikk på linken og velg «Lagre linken som».
4. Legg filen på Skrivebordet.
5. Dobbelklikk på filen/ikonet «Norsk Internett Windows VPN Klient.exe» på skrivebordet.
6. Installer programmet ved å bruke de foreslåtte verdiene under installasjon. Følg ellers
instruksjonene under installasjonen.
7. Start programmet «SoftEther VPN Client Manager».
8. Dobbelklikk på «Add VPN Connection».
9. Hvis det kommer spørsmål om å lage «Virtual Adapter» svar Ja på dette og angi navn til «VPN».
Dette kan ta litt tid, kanskje et minutt eller to.

10. Dobbelklikk på «Add VPN Connection».
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11. I feltet «Setting Name» skriv inn «Norsk Internett».
12. I feltet «Host name» skriv inn «vpn.norskinternett.com». (Enkelte får feilmelding ved
oppkobling, error 13, da kan en benytte «vpn04.norskinternett» som alternativt «Host name»)
13. I feltet «Virtual Hub Name» skriv inn «VPN201».
14. I feltet «User Name» skriv inn BRUKERNAVN som du har fått tilsendt i velkomstmailen.
15. I feltet «Password» skriv inn PASSORD som du har fått tilsendt i velkomstmailen.
16. Klikk på OK.
17. Høyreklikk «Norsk Internett» ikonet og velg «Connect» for å koble til. Du er nå tilkoblet Norsk
Internett.
18. Høyreklikk «Norsk Internett» ikonet og velg «Disconnect» for å koble fra. Du er nå koblet fra
Norsk Internett.

Side 26/34

For å øke hastigheten så kan du velge «Advanced settings» på forrige bilde og i det neste vinduet
som kommer opp justere «Number of TCP connections» opp til for eksempel 10. Test gjerne selv
for å se hva som gir best resultat.
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Konfigurering av MiniX
Dette er en Android basert boks for å se nett-TV eller benytte andre applikasjoner på en TV. Siden
enheten kjører Android så har den støtte for VPN og oppkobling til Norsk Internett. Vi benyttet
MiniX NEO U1 med A2 Airmouse når vi laget manualen.
Koble boksen til nettverket og TV'en.
Oppdater enheten og alle applikasjoner til siste versjon. (Hvordan du gjør dette er ikke angitt i vår
manual)
1. Gå inn i innstillinger, nettverk (ligger under «more...» enkelte ganger) og finn frem til VPN
innstillinger.
2. Trykk på krysset for å lage en ny VPN profil og legg inn verdiene under:
Name: «Norsk Internett»
Type: «L2TP/IPSec PSK»
Server address: «vpn.norskinternett.com»
IPSec pre-shared key: «vpn» (husk å velge riktig felt, det er flere felt i denne tabellen)
3. Trykk «Save»
4. Trykk en gang på «Norsk Internett» profilen som du akkurat har lagret så kommer det spørsmål
om brukernavn og passord. Brukernavn og passord har du fått tilsendt på email fra Norsk Internett.
5. Kryss av for «Save account information» slik at brukernavn og passord huskes.
6. Trykk på «Connect» da vil statusen på profilen endre seg fra «Connecting....» til «Connected».
Enheten er nå tilkoblet Norsk Internett. For å koble fra eller koble til igjen trykk på profilen som du
har lagret.
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Støtte for Smart TV, WebOS, AppleTV (kun for
ekspertene)
Hvis en har Smart TV, WebOS, AppleTV eller andre enheter som ikke har direkte støtte for VPN så
kan en sette opp en ruter som gjør VPN oppkoblingen. Det er benyttet en Linksys WRT54GL i dette
eksemplet, dette er en rimelig ruter som du kan få kjøpt hvor som helst i verden til ca 400-500 kr.
Husk dette alternativet er kun for de som har den rette kunnskapen.
Boks 1 - Dette er ruteren som er levert av Internett leverandøren som du kobler deg til for å få
tilgang til Internett. Dette kan også være den boksen som gir deg trådløst Internett. Denne boksen
skal det ikke gjøres noen forandringer på.
Boks 2 – Dette er din egen ruter som du skal konfigurere til å koble seg direkte til NorskInternett.
Se på innstillingene under.
Boks 3 – Dette er boksen som ikke kan ha egne VPN innstillinger og må derfor koble seg til
NorskInternett gjennom boks 2. Det anbefales at en benytter kablet tilkobling til boks 2 da dette vil
gi bedre ytelse.
WAN
Boks 1
Ruter fra Internett
leverandør
LAN
Kablet
sammenkobling
WAN
Boks 2
Linksys ruter
LAN
Kablet eller trådløs
sammenkobling
LAN
Boks 3
Smart TV

Konfigurering
Koble nettverkskabel fra LAN port på boks 1 til WAN port på boks 2.
Koble nettverkskabel fra LAN port på boks 2 til en PC.
Skru på boks 2.
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Ta opp konfigurasjonssiden til boks 2 på PC'en (Internet Explorer på adresse http://192.168.1.1)

Logg på med brukernavn og passord som angitt i manualen til ruteren.
Legg inn følgende innstillinger:
Tilkoblingstype L2TP
Brukernavn og passord som tilsendt i velkomstmailen.
Server 185.101.35.3
Konfigurer gjerne trådløst nettverk også som angitt under eller benytt kablet tilkobling mellom
boks 2 og boks 3.
Koble PC fra boks 2.
Koble boks 2 til boks 3, helst med kabel, eventuelt benytt trådløst nettverk.
Boks 3 skal nå være tilkoblet NorskInternett.
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Diverse informasjon
Feilsøking
Symptom

Årsak

Feilretting

Får feilmelding når en skal
koble til.

Feil konfigurasjon av enheten
din.

Sjekk manualen en gang til om
en har konfigurert alt riktig.

Får feilmelding når en skal
koble til.

Kontoen din er stengt på grunn
av manglende betaling
(informasjon blir sendt til deg
på e-post før dette gjøres).

Logg deg på PayPal og sjekk om
betalingen din er aktiv. Ta
kontakt med Norsk Internett
hvis betalingen er aktiv og
kontoen ikke fungerer.

Får feilmelding når en skal
koble til.

Den lokale internettilkoblingen Prøv å koble til via et annet
som du benytter tillater ikke
nettverk eller ta kontakt med
VPN.
leverandøren for å sjekke om
det er mulig å bruke VPN
tilkobling gjennom nettverket.
Ikke alle nettverk støtter dette.

Får feilmelding når en skal
koble til.

Feil i lokalt utstyr.

Restart alt lokalt utstyr, PC,
switch, router etc.

Får feilmelding når en skal
koble til.

Diverse feil på lokalt utstyr.

Feilmeldingene som kommer
ved oppkobling kan vi dessverre
ikke benytte til feilsøking. Ta
gjerne kontakt med lokale
eksperter på IT for feilsøking.

Hvorfor får jeg så dårlig
Se eget avsnitt om båndbredde Se eget avsnitt om båndbredde
båndbredde når jeg er koblet til
Norsk Internett.
Problemer med betalingen til
PayPal.

Utgått kredittkort.
Sperret kredittkort.
Kredittkort uten dekning.

Ta kontakt med PayPal enten
ved å logge på websidene deres
og korrigere feilen eller ringe
dem på telefonnummer 0047
800 56 330 eller +353 1899
8170 for å få hjelp.

Virker ikke

Ukjent

Hvis en ikke får til å benytte
tjenesten så stopper eller
refunderer vi betalingen, ta
kontakt på e-post så svarer vi så
snart vi kan.

Generelt om teknologien
Norsk Internett benytter Virtual Private Network (VPN) teknologi for å tilby tilkobling til norsk
internett. http://no.wikipedia.org/wiki/Virtual_private_network Våre servere står i Norge og gjør
denne tjenesten mulig.
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Båndbredde
Det er ingen begrensninger på båndbredde på våre servere og vi er aldri på maks belastning.
Båndbredden du opplever henger blant annet sammen med forsinkelse, det vil si at båndbredden
aldri blir bedre enn forsinkelsen mellom deg og våre servere som står i Norge. Denne videoen her
forklarer litt av dette.
http://riteproject.eu/2014/10/23/slow-internet-more-bandwidth-is-not-the-answer/
I tabellen under er det noen eksempler på hva en kan forvente av båndbredde basert på
forsinkelse. Disse verdiene er teoretisk maksimum, andre faktorer som også kan ytterligere
begrense båndbredde er:
- Ytelsen på den enheten som du benytter (PC/iPad)
- Belastning på ditt lokale nettverk
- Prioriteringen av trafikken i din leverandørs nettverk
- Belastninger på linken ut av landet som du sitter i
Disse detaljene om båndbredde gjelder TCP tilkoblinger, video/nett-TV tjenester som benytter ofte
UDP for overføring av video. Båndbredden vil da være vesentlig høyere men dette kan ikke måles
med tradisjonelle båndbreddemålere. UDP er heller ikke påvirket av forsinkelse på samme måte
som TCP.
Forsinkelse i millisekund
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
200
250
260
270
280
290
300
350
400
450
500
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Maks båndbredde i Megabit pr sekund
10
8,6
7,4
6,5
5,7
5,2
4,7
4,3
4
3,7
3,4
2,6
2
2
1,9
1,8
1,8
1,7
1,4
1,3
1,1
1

