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Link til upload af dokument/afhandling 
Når en studerende skal uploade et dokument til en anmodning, fx uploade afhandling til 
bedømmelse, sendes der en mail med et link til upload.  

Det er kun muligt for den studerende at uploade 1 dokument, og når der er uploadet et dokument, 
kan den studerende ikke uploade et andet, med mindre administratoren har ændret typen på det 
allerede uploadede dokument. Dette sikrer, at den studerende ikke uploader fx en ændret version af 
afhandlingen, uden at administrationen er bekendt med dette.  

Det er kun muligt at uploade pdf-filer.  

 

Åben den anmodning, som dokumentet skal tilknyttes og klik på Dokumenter i panelet i venstre side 
(se Figur 1). Klik på Ny e-mail 

 

Figur 1 
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Du får nu præsenteret en liste af relevante skabeloner/templates, se Figur 2. Markér skabelonen 
Admin* Link to upload Document og klik på Vælg

 

Figur 2 

 

Der genereres en mail med et link, hvorfra den studerende kan uploade et dokument (se Figur 3). 
Du kan naturligvis selv skrive en passende tekst i mailen, samt i emnefeltet. Når mailen er klar til 
afsendelse klikker du på Send via e-mail 

 

Figur 3 
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Når den studerende klikker på linket i mailen kommer billedet i Figur 4 frem. 

 

Figur 4 

Når den studerende har uploaded dokumentet og klikket på Send, er linket låst og det er ikke muligt 
for den studerende at uploade et andet dokument, se Figur 5 

 

Figur 5 
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Når den studerende har uploaded pdf-filen, kan den ses på anmodningen under Profil-siden i 
rubrikken Regarding (se Figur 6). 

 

Figur 6 

Filen kan også ses under anmodningens Dokumenter, hvor den har typen Regarding doc1 (se Figur 7) 

 

Figur 7 
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Upload af ny fil 
Hvis den studerende er kommet til at uploade et forkert dokument, er det muligt at gøre linket 
brugbart igen ved at ændre typen på det uploadede dokument. 

Under anmodningens Dokumenter klikker du på linket under type for at åbne dokument-billedet (se 
Figur 8) 

 

Figur 8 

I dokument-billedet kan du skifte typen på dokumentet. I drop-downlisten Kategori vælger du den 
”blanke” kategori og klikker på Gem (se Figur 9) 

 

Figur 9 
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Det tidligere sendte link bliver nu igen aktivt for den studerende. Den ny-uploadede fil ligger under 
anmodningens Profil, i rubrikken Regarding (se Figur 10)  

 

 

Figur 10 

Begge dokumenter kan ses under anmodningens Dokumenter, hvor den sidst uploadede nu har 
typen Regarding doc1 (se Figur 11).  

 

Figur 11 

 

Anvend evt. e-mail skabelonen Admin* Link to Document til at sende filen til relevante 
kontaktpersoner, fx for at sende en afhandling til bedømmere. Se vejledningen Udsendelse af store 
filer 

 

http://psys.au.dk/vejledninger/adm-vejledninger/
http://psys.au.dk/vejledninger/adm-vejledninger/
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