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FOR ANSATTE
PÅ AARHUS UNIVERSITET

§Denne folder beskriver de vigtigste 

regler, men den er ikke udtømmen-

de. Som medarbejder skal du holde 

dig orienteret om reglerne, som kan 

findes på informationssikkerhed.

au.dk

PASSWORDS OG PINKODER

Som medarbejder får du udleveret 

passwords til Aarhus Universitets it- 

systemer, og du får adgangskort 

med tilhørende pin-koder til de dele 

af universitet, som du skal færdes i. 

Disse passwords og pinkoder er 

personlige, og du må ikke udlevere 

hverken password eller pinkoder 

til andre. Hvis du har mistanke om, 

at andre har fået kendskab til dine 

pinkoder eller passwords, skal du 

henvende dig til AU IT og herefter 

skifte koden.

Passwords skal helst være både 

sikre og nemme at huske. Se hvor-

dan du laver sikre passwords, der 

er nemme at huske, samt andre 

gode råd om passwords på infor-

mationssikkerhed.au.dk 

BRUG AF NETVÆRKSDREV

Du har som medarbejder adgang 

til et personligt netværksdrev, hvor 

du kan gemme dit arbejde m.v.

Du må opbevare arbejdsrelevant 

materiale på netværksdrevet. AU IT 

kan scanne indholdet af netværks-

drevet med henblik på at forhindre 

misbrug.

Dit netværksdrev bør af hensyn til 

backup bruges som det primære 

opbevaringssted.
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INTERNETADGANG

Universitetets internet-forbindelse 

kan frit benyttes til arbejdsmæs-

sige formål. Det er tilladt at bruge 

forbindelsen til private formål, så 

længe anvendelsen ikke har kom-

merciel karakter. Det er  ikke tilladt 

at bruge forbindelsen til at down-

loade copyright beskyttet musik, 

film eller andet materiale uden 

tilladelse fra de pågældende ret-

tighedshavere, og AU IT kan tage 

stikprøver for at forebygge misbrug.

E-MAIL

Universitetet stiller en e-mail og 

kalenderkonto til rådighed for alle 

faste medarbejdere ved universite-

tet. Kontoen er primært beregnet til 

arbejdsmæssig brug. Kontoen kan 

også anvendes til private formål, så 

længe det ikke har kommerciel ka-

rakter og ikke kan være skadeligt 

for universitetets omdømme.

Indholdet af din e-mail konto til-

hører som udgangspunkt Aarhus 

Universitet, og hvis den anvendes 

til private formål, anbefales det 

derfor, at opbevare den private 

korrespondence i en mappe kaldet 

privat/private.

KLASSIFIKATION AF DATA

Som medarbejder ved AU skal man 

klassificere sine data. AU anvender 

fire klassifikationskategorier:

• Offentlige 

• Interne

• Fortrolige

• Følsomme

Du kan læse mere om disse kate-

gorier på informationssikkerhed.

au.dk.



INFORMATIONSSIKKERHED FOR ANSATTE PÅ AU4

BRUG AF IKKE-AU UDSTYR

Udstyr der ikke tilhører AU må ikke 

benyttes til opbevaring eller be-

handling af informationer og data, 

der er klassificeret som fortrolige 

eller følsomme. 

Bortset fra ovenstående må du  

anvende privat udstyr på AUs  

netværk, så længe det ikke for-

styrrer den arbejdsrelaterede brug, 

og ikke har karakter af kommerciel 

anvendelse.

RETURNERING AF AKTIVER

Når ansættelsesforholdet hos AU 

ophører, skal man returnere de 

af AU udleverede aktiver. Dette 

omfatter også udstyr, man selv har 

indkøbt for midler, der tilhørte AU.

BACKUP AF DATA

Som medarbejder skal du sikre dig, 

at der altid findes en backup af 

arbejdsrelaterede informationer og 

data på et medie, som umiddelbart 

er tilgængelig for AU.

Den bedste måde at sikre dette på 

er at have alle data liggende på dit 

netværkdrev eller, hvis der er tale 

om meget store datamængder, på 

et andet medie, som er aftalt med 

it-afdelingen.

RETTIDIG OMHU

Som medarbejder skal man altid 

udvise rettidig omhu, når det drejer 

sig om informationssikkerhed.

Som medarbejder bør man være 

særligt opmærksom på, hvordan 

man begår sig i det offentlige rum. 
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Lad være med at tale højt om 

følsomme eller fortrolige ting på of-

fentlige steder, og overvej at bruge 

et skærmfilter, der begrænser be-

tragtningsvinklen, når du arbejder 

på din pc i fx toget, lufthavne eller 

på fly m.v.

SOCIALE MEDIER

Sociale medier er nyttige, men ikke 

sikre. Du må derfor ikke udveksle 

andet end offentlige data via so-

ciale medier.

Vær opmærksom på at sociale 

medier ofte bruges til at skaffe in-

formationer om virksomheder og 

deres ansatte, så overvej om infor-

mationer om AU på sociale medier 

kan misbruges.

LICENSER

AU råder over mange forskellige 

licenser, der dækker universitetets 

brug af software.

Som medarbejder kan man for-

vente at software, der er installeret 

fra AU IT, er dækket af en gyldig 

licens, mens man selv er ansvarlig 

for, at der findes en gyldig licens til 

evt. software, som man selv instal-

lerer.

Der må ikke installeres privat soft-

ware på udstyr, der tilhører AU, 

herunder spil m.v., selvom man har 

en gyldig licens. Årsagen er, at det 

er AU, som skal eje de licenser, der 

er installeret på AUs udstyr, og at 

AU i modsat fald bliver gjort erstat-

nings-ansvarlige overfor licens-

udstederne.
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HÅNDTERING AF UDSTYR

Mobile enheder, fx mobiltelefoner, 

smartphones,  bærbare pc’er og 

tablets må, på grund af risikoen for 

tyveri, ikke efterlades uden opsyn 

i uaflåste rum eller på offentlige 

områder.

Mobile enheder skal medbringes 

som håndbagage på rejser.

Pc’er skal være beskyttet af et bru-

gernavn og et password, og hvis 

enheden indeholder fortrolige eller 

følsomme oplysninger, skal enhe-

den være krypteret.

Mobiltelefoner, smartphones og 

tablets etc. skal være beskyttet af 

en pin-kode eller lignende, som er 

forskellig fra sim-kort koden.

ANTIVIRUS

Alle pc’er, som tilhører AU, skal have 

installeret et antivirusprogram. AU 

installerede maskiner har installeret 

antivirus, men maskiner som man 

selv installerer, skal også have anti-

virus installeret. Helpdesk kan være 

behjælpelig med installation.

Du må ikke afbryde antiviruspro-

grammet. Hvis der opstår et behov 

for at afbryde antivirusprogrammet 

midlertidigt, kontaktes AU IT.

TILKOBLING AF UDSTYR

Du må ikke koble udstyr, som fx 

servere, netværksharddiske, prin-

tere, trådløse accesspunkter eller 

lignende på AUs netværk uden for-

udgående aftale med AU IT.
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RAPPORTERING AF HÆNDELSER

Som medarbejder ved AU skal man 

indrapportere brud eller formodede 

brud på informationssikkerheden 

til helpdesk. Programfejl, der opstår 

gentagne gange, betragtes også 

som en sikkerhedshændelse, og 

skal dermed også indrapporteres.

FJERNADGANG

Du kan få adgang til universitetets 

ressourcer udefra, fx fra en hjem-

mearbejdsplads, eller ved rejser og 

lignende via VPN.

Det er ikke alle tjenester, der kræ-

ver en VPN forbindelse. Mail og ka-

lender kan fx benyttes uden VPN. 

LÅS DIN COMPUTER

Når du forlader din pc, er det vig-

tigt, at den er låst. Hvis du har Win-

dows, taster du Windows-tast+L. 

Hvis ikke din computer er låst, vil det 

være muligt for alle at gøre med 

dine data, hvad de har lyst til. 

Hvis du bruger Mac eller Linux, kan 

du læse, hvordan skærmen låses 

på informationssikkerhed.au.dk

OPDATER DIN COMPUTER

Der findes hele tiden fejl i det ope-

rativsystem eller den software, som 

kører på din computer, tablet eller 

mobiltelefon. Det er derfor vigtigt, 

at du sørger for at holde både com-

puteren og programmerne opda-

teret. Mange programmer tilbyder 

i dag automatiske opdateringner, 

og det anbefales at slå sådanne 

funktioner til. 
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INFORMATIONSSIKKERHEDSAFDELINGEN
Informationssikkerhed.au.dk

informationssikkerhed@au.dk

IT SUPPORT
au.dk/it

NYTTIGE LINKS

www.au.dk/it

