
Förbered din dator för digital examination 
i WISEflow 
 
OBS! Det första du behöver tänka på är att du ska använda Eduroam som wifi (inte HB-
Guest). Du måste skapa ett speciellt lösenord för Eduroam. Det gör du på selfservice.hb.se. 

Notera också att du inte kan använda Mac med tidigare version än 10.15.1 eller 
Chromebook!  
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1. Logga in i WISEflow 
• Öppna en webbläsare (Chrome, Explorer, Firefox eller Safari) 
• Skriv in adressen: se.wiseflow.net/hb 
• Klicka på ”eduGAIN” 

 

 



Välj ”University of Borås” (använd sökfältet), alternativt ”Högskolan i Borås” (beroende på 
språkinställning) 

  

 



Använd ditt S-id för att logga in (OBS! Det är viktigt att du på tentamensdagen kan dina 
inloggningsuppgifter!) 

 

2. Ladda ner och installera FlowLock 
Klicka på fliken med ditt användarnamn och välj ”Ändra profil”. 

 

 

 



Klicka på fliken ”Systemkrav”. 

 

 

Kontrollera i vänsterkolumnen att din dator och webbläsare uppfyller ”Grundläggande krav” 

Välj ”ladda ner Windows-version”. 

Popupfönstret du får upp kan se olika ut beroende på vilken typ av dator och vilken webbläsare du 
använder. 

  

 



3. Pröva din webbläsare 
 
När FlowLock är installerat, tryck på ”Testa webbläsare”.Om du ser ett popupfönster, välj ”LockDown 
Browser OEM” och klicka på Open link. 

 

 

 

Exempel på hur popupfönstret kan se ut: 

 

 

 

 

Får du gröna bockar (Kan vara 2 eller 3) är din webbläsare godkänd. Tryck på ”avsluta/finish” 

 



 

Om din webbläsare får en röd bock: 

• kontrollera att du använder Chrome, Explorer, Firefox eller Safari 
• Avinstallera och installera om FlowLock 
• Om inget av ovanstående fungerar, skicka ett mejl till digitenta@hb.se 

 

Tänk på att du även om du skrivit en tentamen i WISEflow tidigare kan behöva uppdatera Lock Down-

browsern om en ny version har kommit! Kontrollera detta innan tentamensdagen genom att testa 

webbläsaren (punkt 3). 
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