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KONFIGURATION AF MAIL OG KALENDER 
ANDROID 5.0

AU’s sikkerhedspolitik medfører, at du skal benytte 
pinkode, og at din mobiltelefon / smartphone skal 
låse automatisk efter max. 10 min., så den kun kan 
åbnes med pinkode.

Dette gælder også mobiltelefoner / smartphones, 
der er købt for private midler.

Minimum passwordlænge: 4 karakterer

På din smartphone, på listen over hvilke 
sikkerhedsrettigheder Microsoft Exchange 2010 
har, er der listet muligheden for at “Remote wipe”. 

Microsoft Exchange giver mulighed for, at både 
brugeren og AU IT kan “Remote wipe” (dvs. fjerne 
alt indhold) på en mobiltelefon / smartphone. 
“Remote wipe” bruges fx hvis du mister din telefon. 
Du kan selv “Remote wipe” din telefon via Webmail 
(https://mail.au.dk) eller kontakte it-support på dit 
hovedområde, hvis du skal have hjælp til at “Remote 
wipe” din telefon.

OBS! Du skal acceptere AU’s sikkerhedspolitik 
for at kunne konfigurere din mail og kalender på 
din mobiltelefon / smartphone. Alt hvad du skal 
godkende vil komme frem under konfigurationen.

Slet din gamle konto først
Har du ikke en gammel mailkonto fra AU på din 
smartphone, kan du springe dette punkt over og gå 
direkte til side 3.

Hvis du i forvejen har din AU mail (og kalender) på 
din smartphone, skal du først slette denne gamle 
opsætning.

Tryk først på “Apps” på startskærmen.

Tryk herefter på “Email”.
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Tryk på de 3 bjælker øverst i venstre hjørne.

Tryk herefter på “MANAGE ACCOUNTS”.

Tryk nu på skraldespanden øverst i højre hjørne.

Tryk på din mail og tryk herefter “Done”.

Du skal herefter genstarte din telefon ved at slukke 
den og så tænde den igen.

Du har nu slettet den pågældende konto og kan nu 
opsætte en e-mail konto ved at gå til næste side.
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Konfiguration af mail og kalender

Tryk først på “Apps” på startskærmen.

Tryk herefter på “Email”.

Indtast din AU mailadresse og herefter din 
adgangskode. Din adgangskode er den samme 
som til http://mit.au.dk.

Tryk nu på “MANUEL SETUP”.
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Skriv din AU mailadresse ved “Email address”.

Skriv uni\au{AUID} ved “Domain\user name”.

Skriv din adgangskode ved “Password”. 
Din adgangskode er den samme som til  
http://mit.au.dk.

Skriv mail.au.dk ved “Exchange server”.

Sikr dig at der er et flueben ved “Use secure 
connection (SSL)”.

Tryk “NEXT”.

Et advarsels vindue kommer nu frem. Markér “Do not 
show again” og tryk “OK”.
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Endnu et advarsels vindue vil nu komme frem. Tryk 
her “OK”

Du har nu mulighed for at ændre indstillinger for 
din mail. Standard indstillingerne dækker de flestes 
behov. Tryk herefter “NEXT”.

Et sidste advarsels vindue vil nu komme frem. 
Tryk “ACTIVATE”. Herefter kan du skrive en valgfri 
beskrivelse af din mail konti.

Din mailkonto er nu oprettet. Du vil nu kunne se din 
mail og kalender på din smartphone.

Ønsker du hjælp eller har du yderligere spørgsmål, 
beder vi dig kontakte dit hovedområdes IT-Support. 
Besøg http://au.dk/it for kontaktinformationer.
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ADVANCED MULTIMEDIA GROUP ANALYTICS GROUP

DENNE VEJLEDNING ER UDARBEJDET AF

Advanced Multimedia Group er en gruppe under 
AU IT bestående af studentermedarbejdere. Vores 
primære opgave er at videregive viden i form 
af manualer, kurser og workshops for relevante 
brugergrupper.

Vores kursusaktiviteter er især fokuseret inden for MS 
Office, Adobe CS og CMS. Vi engagerer os derudover 
i e-læringsaktiviteter og auditiv og visuel formidling af 
undervisning. I AMG udfører vi konkrete videoopgaver, 
hvor vi optager, redigerer og distribuerer undervisning, 
på samme måde som vi udfører varierede ad-hoc 
projekter forespurgt af ansatte.

Desuden løser AMG opgaver inden for webudvikling 
og supporterer studerende og ansattes daglige brug 
af typo3.

Analytics Group er en gruppe af studentermedar-
bejdere under AU IT, som primært støtter forskere og 
ansatte i deres arbejde.

Vores kompetencefelt spænder vidt og dækker ek-
sempelvis spørgeskemaundersøgelser, analyser og 
bearbejdelse af indsamlede data. AG tilbyder lige-
ledes undervisningsassistance i diverse analytiske 
værktøjer såsom SAS, SPSS og Excel ved at udbyde 
kurser tilrettelagt af vores studentermedhjælpere. 
Disse kurser ligger ofte i direkte forlængelse af de 
studerendes læringsproces inden for deres specifikke 
fagområde og imødekommer derved deres aktuelle 
behov.

AG varetager således den tekniske support i 
forbindelse med analytisk software.

SPØRGSMÅL ELLER KOMMENTARER TIL MANUALENS INDHOLD BEDES RETTET TIL
AMG
AMGJUNIORMANAGER@AU.DK


