
OPRETTELSESBLANKET 
NY BRUGER – CONFERENCE MANAGER

Udfyld nedenstående blanket for at få adgang til Conference 
Manager. Din licens vil være af midlertidig karakter med fjernel-
se igen 3 uger efter dit arrangement har været afholdt. Hvis du 
får behov for at anvende Conference Manager igen ved senere 

lejlighed, kan du få genaktiveret din brugerkonto og få adgang 
til dine tidligere arrangementer. Dette gøres ved at udfylde den-
ne blanket, og blot markere Genoprettelse i stedet for Oprettelse 
i boksen nedenfor. 

Har du nogle spørgsmål til oprettelsen, kan du kontakte supporten på conferencemanagersupport@au.dk

Når blanketten er udfyldt, scannes den ind og sendes til conferencemanagersupport@au.dk  

NEDENSTÅENDE BRUGER SKAL:

Oprettes  Genoprettes  Slettes

Fulde navn:

AU ID: 

Mailadresse:

Telefonnummer:

Institut/Center/Enhed: 

Fakultet:  HE ST BSS AR FA 
Hvis du er i tvivl, så markér det fakultet, hvor din projektøkonom/controller er tilknyttet

Start dato for næste arrangement:    Slut dato for næste arrangement: 

Skal du oprette/arbejde med betalingsarrangementer?    Ja Nej

Hvis Ja ovenfor, skal du udfylde en fuldmagt. Klik her for at hente fuldmagten. 
NB: Der bliver kun gemt én fuldmagtsblanket per person. Hvis du tidligere har indsendt fuldmagtsblanketten med afkrydsning i  
andre felter end Conference Manager, skal du huske også at krydse disse felter denne gang, da de ellers bortfalder de ved oprettelsen.

Eventuelle bemærkninger/uddybning af behov: 

OBS: hvis der er tale om genoprettelse/sletning, skal nærmeste leder ikke godkende anmodningen om adgang.

NÆRMESTE LEDER:

AU ID:       

Navn:  

E-mail:

Underskrift af nærmeste leder:       Dato:

Brugeren vil få adgang til oprette arrangementer, der kan have økonomisk indvirkning på den pågældende enhed.

AU Forskning og Eksterne Relationer

Events og Kommunikationsstøtte

Aarhus Universitet

Fredrik Nielsens Vej 5

Bygning 1448

8000 Aarhus C

Tlf.: 8715 0000

www.au.dk/kommunikation

mailto:conferencemanagersupport%40au.dk?subject=
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https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/oekonomi_bygninger/Fuldmagter/fuldmagtanvisning.pdf
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