
  Revideret d. 8. maj 2017 

 

 

 Personidentifikation ifm. enrolment preparation                                                                                       Side 1 af 8 
 

Vejledning om personidentifikation i IdM 

Indhold 
Indledning ............................................................................................................................................. 2 

Identifikation ........................................................................................................................................ 2 

CPR nr. findes i PhD Planner og AU kender personen ............................................................................. 4 

CPR nr. findes i PhD Planner, og AU kender ikke personen .................................................................... 5 

CPR nr. findes ikke i PhD Planner, men AU kender en person med samme navn, køn etc. ...................... 5 

CPR nr. findes ikke i PhD Planner, og AU kender ikke en person. ........................................................... 6 

Øvrige muligheder ................................................................................................................................. 7 

 

 

  



  Revideret d. 8. maj 2017 

 

 

 Personidentifikation ifm. enrolment preparation                                                                                       Side 2 af 8 
 

Indledning 
I forbindelse med selve ansættelses-/indskrivningsprocessen af ph.d.-studerende er der indført et nyt step i 

forbindelse med enrolment preparation. Der sker to nye ting: 

 en oprettelse/identifikation af den ph.d-studerende i AU’s Identity Management System (IdM) og 

derved tilknytning af AU ID. IdM kan hente informationer fra CPR registeret. 

 en oprettelse af den ph.d.-studerende i AUHRA (Medarbejderstamkortet er brugergrænsefladen til 

AUHRA), og de ph.d.-studerende får automatisk tildelt en medarbejder-e-mail. 

 

Det betyder, at ph.d.-administratorerne én gang i forbindelse med enrolment preparation har en 

medarbejderredaktørrolle i forbindelse med oprettelse/identifikation i IdM og AUHRA. Bemærk, at der for 

ph.d.-administratoren er tale om én samlet proces, der sikrer identifikation i IdM og oprettelse i AUHRA. 

Hvis den ph.d.-studerende ikke findes i IdM, sker der opslag i CPR-registret i forbindelse med en 

personidentifikation.  
 

Der er udarbejdet en instruks om medarbejderredaktørrollen, som alle ph.d.-administratorer bedes 

orienterer sig i. 

Du skal være opmærksom på, at i forbindelse med oprettelse/identifikation af den ph.d.-studerende i IdM, 

overskrives data fra PhD Planner i IdM, hvis der er ændringer i forhold til tidligere ansættelse/indskrivning 

på AU. 

Identifikation 
Personidentifikationen i PhD Planner skal ske som noget af det første, når den studerende er "vippet" fra 

rekruttering og stadig står på status Enrolment preparation. Gå ind under Tasks og vælg Task update: 

 

 

Findes der allerede et AU ID i PhD Planner på den ph.d.-studerende, skal du ikke udsøge i IdM. Når du 

trykker på Task update kommer følgende billede: 
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Du igangsætter søgningen ved at trykke på Search. Du kan først igangsætte udsøgningen af, om den ph.d.-

studerende er kendt i IdM, når søgebetingelserne for den ph.d.-studerende er opfyldt. En forudsætning 

herfor er blandt andet, at den ph.d.-studerende har tilknyttet et korrekt institut/afdeling (organisatorisk 

enhed). En korrekt organisatorisk enhed er en departmental account, der har et tilknyttet enhedsnummer. 

Hvis Search-knappen ikke fremkommer, skal du derfor starte med at undersøge, om den tilknyttede 

departmental account har et enhedsnummer. Det kan ses på de enkelt accounts.  

Følgende information kan bruges som unikke nøgler til at udsøge, om en person er kendt i IdM, og er derfor 

centrale i forhold til at vurdere, om der er tale om samme person i IdM/CPR som i PhD Planner. De unikke 

nøgler er dog ikke en betingelse for at lave en udsøgning på en person. Unikke nøgler er: 

 Studienummer 

 CPR nr. 

 AU ID 

 
De fire situationer, der oftest vil være i forbindelse med din udsøgning af en ph.d.-studerende i IdM/CPR, 

er: 

 CPR nr. findes i PhD Planner, og AU kender personen 

 CPR nr. findes i PhD Planner, og AU kender ikke personen 

 CPR nr. findes ikke i PhD Planner, men AU kender en person med samme navn, køn etc. 

 CPR nr. findes ikke i PhD Planner, og AU kender ikke en person. 
 

Mens der søges i IdM/CPR registeret, blændes felterne af. Bemærk, at du altid kan afbryde søgningen ved 

at trykke Cancel, hvorved afblændingen af de centrale felter fjernes, og du kan ændre i felterne, inden du 

foretager en ny søgning. 
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De fire situationer er gennemgået i nedenstående. 

CPR nr. findes i PhD Planner, og AU kender personen 
Når CPR nr. er kendt, og AU kender personen, kommer der et forslag til identisk person i IdM. De grønne 

lighedstegn viser, at det er én til én rigtigt med oplysninger mellem PhD Planner og IdM. Det gule 

lighedstegn viser, at der er en vis overensstemmelse mellem oplysninger fra PhD Planner og IdM. Nedenfor 

er et eksempel herpå: 

 

Vurderer du, der er tale om den samme person, da trykkes: Person found in AU – Confirm and save. Husk, 

at de informationer, der er i IdM opdateres med informationerne fra PhD Planner. Samtidig oprettes den 

ph.d.-studerende i AUHRA og får tildelt en AU-e-mail. Husk, at det altid er muligt at afbryde søgningen ved 

at trykke Cancel og overveje, om du skal søge flere informationer om den ph.d.-studerende, end du 

allerede kender i PhD Planner.  
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CPR nr. findes i PhD Planner, og AU kender ikke personen 
Når CPR nr. er kendt i PhD Planner, og den ph.d.-studerende ikke er kendt i IdM, vil nedenstående billede 

komme med et forslag til match fra CPR registeret, når du søger.  

 

På baggrund af opslaget i CPR registeret skal du vurdere, om der er tale om samme person. Er det tilfældet, 

trykker du Person found in CPR, so create new in AU – Confirm and save. Herved oprettes den ph.d.-

studerende i IdM og får tildelt et AU ID. Samtidig oprettes den ph.d.-studerende i AUHRA og tildeles en AU-

e-mail. 

Husk, at du altid kan trykke på Cancel, hvis du er i tvivl om, hvorvidt der er tale om den samme person, og 

du ønsker at søge flere informationer om den ph.d.-studerende, du laver udsøgningen på. 

CPR nr. findes ikke i PhD Planner, men AU kender en person med samme navn, køn etc. 
I de tilfælde, hvor CPR. nr. ikke findes i PhD Planner, men personen er kendt af AU, ser udsøgningsbilledet 

ud som i nedenstående, når du har trykket på Search: 
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På baggrund af opslaget i IdM skal du vurdere, om der er tale om samme person. Er det tilfældet, trykker 

du Person found in AU – Confirm and save. Herved sker der en tilknytning mellem ph.d.-studerende og den 

eksisterende person i IdM sammen, og informationerne i IdM opdateres på baggrund af data i PhD Planner. 

Samtidig oprettes den ph.d.-studerende i AUHRA og tildeles en AU-e-mail. 

Husk, at du altid kan trykke på Cancel, hvis du er i tvivl om, hvorvidt der er tale om den samme person, og 

du ønsker at søge flere informationer om den ph.d.-studerende, du laver udsøgningen på. 

CPR nr. findes ikke i PhD Planner, og AU kender ikke en person. 
I de tilfælde, hvor CPR ikke findes i PhD Planner, og AU ikke kender personen, vil udsøgningen ofte vise 

nedenstående, og der vil sandsynligvis være tale om en udenlandsk statsborger, da CPR nr. ikke er kendt: 
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På baggrund af udsøgningen skal du vurdere, om der skal oprettes en ny person i IdM, og AU ID tilknyttes. I 

så tilfælde skal du trykke Person not found in AU, so create new in AU – Confirm and save. Samtidig 

oprettes den ph.d.-studerende i AUHRA og tildeles en AU-e-mail. 

 

Husk, at du altid kan trykke på Cancel, hvis du er i tvivl om, hvorvidt der skal oprettes en ny person i IdM, og 

du ønsker at søge flere informationer om den ph.d.-studerende, du laver udsøgningen på. 

Øvrige muligheder 
Udover de fire mest sandsynlige tilfælde, der er beskrevet ovenfor, er der en række andre muligheder for 

udkom af søgningen. Nedenfor er enkelte af disse gennemgået.  

Den første mulighed er, hvor der er flere muligheder i IdM og et match i CPR registeret, men der er ingen 

entydig match i IdM. I de tilfælde skal du vurdere, om der er tale om samme personer i IdM og CPR. Hvis du 

vurderer, at der ikke er tale om samme person, da vælger du Person found in CPR, but not in AU, so create 

new in AU – Confirm and save, og der oprettes endnu en ny person i IdM med oplysninger fra PhD Planner, 

og personen får tilknyttet et AU ID. Samtidig oprettes den ph.d.-studerende i AUHRA og tildeles en AU-e-

mail. 

Vurderer du, at en af personerne i IdM er identisk med personen PhD Planner og CPR registeret, da vælger 

du Person found in CPR is selected from AU – Confirm and save. Du skal i alle tilfælde vælge ved at markere 

en af identiteterne i Select.  

 

Det er også muligt, at der er fundet en person i IdM, men at det vurderes, at der ikke er tale om samme 

person, da der fx er uoverensstemmelse mellem køn eller fødselsdato. I de tilfælde vil du kun have 

mulighed for at oprette en ny person i IdM.  
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Husk, at du altid kan trykke på Cancel, hvis du er i tvivl om, hvorvidt der skal oprettes en ny person i IdM, og 

du ønsker at søge flere informationer om den ph.d.-studerende, du laver udsøgningen på. 

 

 

 

 


