
 

DEN NEMME VEJ TIL FJERNADGANG 

SÅDAN AKTIVERER DU DIN WINDOWS HOME SERVER SOM WEB SERVER. 

 

Med funktionen ”fjernadgang”, der er indbygget i Windows Home Server, kan du dele dokumenter, fotos og 

videoer nemt og sikkert – du styrer hvem, der har adgang – og du har altid adgang til dine ting, uanset hvor i 

verden du befinder dig.  

Uanset om du vil have adgang til dine film fra et hotel, når du er ude at rejse eller give adgang til dine 

fotoalbums til venner og familie, er Windows Home Server et godt og enkelt valg. Du kan også lade en ekstern 

computerekspert få adgang til dit netværk hvis du har computerproblemer – det er dig, der bestemmer. 

Hosting af websider og SharePoint.  

Ved hjælp af gratis applikationer er det muligt at bruge Windows Home Server til hosting af hjemmesider eller 

til at installere Windows SharePoint Services. Det  kræver en smule teknisk viden at køre SharePoint, men selv 

for mindre tekniske brugere er det ved hjælp af tilføjelsesprogrammer ikke så kompliceret at udgive en 

webside med Windows Home Server. 

WHIIST 

Den nemmeste måde at gøre et websted tilgængeligt er at installere applikationen WHIIST der står for : 

Windows Home IIS (Internet Information Services) Toolkit  

Med Whiist kan du 

• oprette et nyt websted, der er tilgængelige fra internettet 

• oprette fotoalbum til at udgive billeder 

• oprette forbindelse til et eksisterende websted 

• oprette private netværk 

WHIIST er udviklet af Andrew Grant, der for denne vandt 1. prisen i Microsofts Code2Fame Challenge. 

http://www.andrewgrant.org/whiist 

Læs om gratis applikationer udviklet af Microsoft fans her: 

http://www.microsoft.com/windows/products/winfamily/windowshomeserver/partners/challenge.mspx 

 

 

http://www.andrewgrant.org/whiist
http://www.microsoft.com/windows/products/winfamily/windowshomeserver/partners/challenge.mspx


WordPress blog 

Applikationen WHIIST er nok til at hoste et website. Hvis der er behov for at udgive en blog, for eksempel ved 

hjælp af Windows Home Server er det nødvenligt at installere en række ekstra applikationer.  

De følgende applikationer er nødvendige: 

1. MySQL Installer til WHS (http://www.mediasmartserver.net/add-ins/#whsmysql) 

2. PHP Installer til WHS (http://www.mediasmartserver.net/add-ins/#whsphp ) 

3. WordPress Installer til WHS (http://www.mediasmartserver.net/add-ins/#whswordpress) 

 

Konfigurering af fjernadgang 

Fjernadgang er i de fleste tilfælde ganske simpelt at indstille på Windows Home Server. Følg nedenstående trin 

for at konfigurere fjernadgang: 

• klik på Indstillinger, og klik derefter i den venstre kolonne ”remote access”.  

• Klik på ”slå til” for at starte guiden, og følg derefter vejledningen. Herefter konfigureres routeren automatisk.  

Hvis den automatiske konfigurering ikke lykkes, angives portvideresendelse manuelt (se nedenfor), og efter 

manuel indstilling af routeren startes guiden igen.  

Manuel indstilling af router: 

Følgende 3 porte skal være åbne for at fjernadgang fungerer 

• TCP port 80 – http trafik 

• TCP port 443, https trafik 

• TCP port 4125 – remote desktop proxy 

Enten skal vejledningen fra routeren følges ellers skal din udbyder af bredbånd kontakes for at for det 

konfigureret 

 

Find dit domæne på på Netcraft her: 

Når du har aktiveret din Windows Home Server som Web Server kan du finde dit domæne på Netcraft, skriv 

det i ”Check Another Site”  på http://toolbar.netcraft.com/site_report  
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