Studentinstructie MS-Azure Labs
Introductie
Beste UvA student,
In deze instructie leggen we je uit hoe je kan werken met Azure Labs, de cloud omgeving van
Microsoft. Deze wordt gebruikt voor computerpractica waar specialistische programma’s voor nodig
zijn.
In de aanloop naar je eerste practicum heb je op je UvA-mailaccount een uitnodiging gehad om je te
registreren voor Azure Labs. Heb je dit nog niet gedaan volg dan de link in de email en log in op de
Azure omgeving met je UvA account. Deze registratie hoef je maar één keer te doorlopen, daarna
hoef je alleen in te loggen met je UvA account.
Computerpractica worden afgenomen op een Chromebook, zorg dat je deze aan het einde van het
practicum netjes terugzet in de laptopkar aan de oplader, wel zo netjes voor de volgende student die
deze gaat gebruiken!
Veel succes met je practicum!

Opstarten
Om je toegang te geven tot de programma’s die je nodig hebt voor je practicum ga je in je browser
naar labs.azure.com, als je de registratie hebt doorlopen hoef je hier alleen maar in te loggen. In
Azure staat een zogenoemde Virtual Machine voor je klaar, een soort Windows in de cloud.

Na inloggen klik je op ‘mijn virtuele machines’ en selecteer je je practicum in de lijst. Start deze op
door op [VM] te klikken. Dit download automatisch de login voor de virtual machine. Zie je deze niet
verschijnen klink dan CTRL+J om je chrome downloads te laten zien en zoek naar het .RDP bestand.

Open het .RDP bestand door er dubbel op te klikken. Om het opstarten af te ronden moet je een
wachtwoord invullen. Deze krijg je van je docent of via Canvas. Met het wachtwoord ingevuld start
de virtual machine op. In deze applicatie krijg je een Windows desktop te zien. In de map
‘Applicaties’ op het bureaublad vind je alle applicaties die je nodig hebt voor je practicum.

Als je bestanden van Canvas of je mail nodig hebt kan je via de browser in de virtual machine daar
naartoe surfen. Ook heb je via office.com met je student account toegang tot de cloud versies van
Word, Excel, OneDrive en de andere Microsoft-applicaties.
Denk er aan dat je altijd je werk opslaat op je eigen OneDrive om te voorkomen dat er werk verloren
gaat, de virtuele machine is buiten de practica niet beschikbaar.

Als de VM is gestart dien je de configuratie eenmalig te doorlopen op alle instellingen kan je
akkoord geven. Op het bureaublad dien je de beeldscherm instelling aan te passen via options >
Shrink to fit voor een correcte weergave van de volledige desktop.

