
HVORDAN BRUKE STRØMMEPLATTFORMEN TIL OSLO PIX 

Viktig informasjon før du starter: sørg for at du har siste oppdaterte versjon av nettleseren installert 

på din maskin. 

Hvordan få tilgang til filmen:  

1. klikk deg inn på vår portal for skolevisninger:  

For 1.-4. trinn: https://digital.oslopix.no/page/pix-junior/  

For VGS: https://digital.oslopix.no/page/pix-vgs/     

2. Finn frem til filmen du er påmeldt og har fått promokode til og klikk på «Rent kr300.00»- knappen. 

Til opplysning: visningen er helt gratis, men vi får ikke endret teksten i tekstfeltet der det står kr 300.  

3. For å få tilgang til filmen(e) må du opprette en bruker: Når du klikker på «Rent kr300»-knappen vil 

du få opp en dialogboks der det står «An account is needed first. Please enter your email address.» , 

her fyller du inn e-post, navn og passord (du trenger ikke å fylle inn de andre boksene), deretter 

klikker du «create account».  

4. Nå får du opp en dialogboks om å legge inn kredittkort-nummer, dette trenger du IKKE å gjøre. 

Huk av i den lille boksen der det står «HD Rental I have a promo code», skriv inn promokoden du har 

fått tilsendt i feltet som nå dukker opp der det står «Enter a promo code»  

5. Klikk «Apply», du vil nå se at leiesummen på kr300.00 strykes over, klikk deretter «Rent»  

6. Om du skal se filmen med en gang trykker du på «play now», men om du ønsker å se filmen senere 

kan du klikke på krysset i høyre hjørne. OBS: når du har startet avspilling av filmen er lenken kun 

gyldig de neste 24 timene. Du må derfor ikke starte/teste filmen flere dager i forveien, da vil lenken 

bli inaktiv når du skal gjennomføre visningen. Er du usikker bruk heller testvideo-funksjonen (se 

nedenfor)  

7. Om du har krysset ut «play now» /logget deg ut med planer om å se filmen på et senere tidspunkt, 

finner du tilbake til filmen igjen ved å gå opp i høyre hjørnet der det står «Signed in as [ditt navn]», 

om du klikker her vil du få opp en rullegardinmeny der du skal klikke på «My library» 

Test avspillingsmuligheten:  

Om du ønsker å teste at det er mulig spille av film på din datamaskin har vi lagt ut en testvideo. Klikk 

på filmplakaten der det står «Oslo Pix -Test om filmavspilleren fungerer på din nettleser» 

 

Når du spiller av filmen:  

Husk å skru på undertekser: I de fleste filmene ligger det allerede undertekster i bildet. Hvis ikke kan 

du slå på undertekster ved å trykke på CC-knappen nede til høyre i avspiller-vinduet.  

Hvis dere er delt opp i flere grupper som skal se filmen samtidig med flere lenker/promokoder:  

Om dere er flere som skal se filmen samtidig, må dere huske å logge inn/opprette ulike brukere, om 

dere flere ser samme film samtidig på samme brukerkonto vil filmen kunne begynne å hakke og 

hoppe frem og tilbake i avspillingen.  

Finner du ikke filmen du skal se? Om du ikke finner filmen du skal se kan det hende du har havnet 

inn på det ordinære festivalprogrammet på vår digitale strømmetjeneste. Vårt program for skole er 

skjult for vårt ordinære publikum, så om du har havnet over på vårt ordinære festival-program vil du 

ikke finne skolefilmene. Obs: noen av filmene finnes også i vårt ordinære program, men om du 

https://digital.oslopix.no/page/pix-junior/
https://digital.oslopix.no/page/pix-vgs/


prøver å spille dem av fra den ordinære programsiden vil ikke promokodene du har fått fungere. Bruk 

lenken jeg har sendt ut for å finne tilbake til skoleprogrammet:   

For 1.-4. trinn: https://digital.oslopix.no/page/pix-junior/  

For VGS: https://digital.oslopix.no/page/pix-vgs/ 

Andre tekniske problemer:  

Klikk inn på vår «hjelp»-fane i menyen på siden, eller spør om hjelp på vår chat-tjeneste (se 

nedenfor). 
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