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Aktivering Af brugerkonto i uni.Au.dk

det er vigtigt, at du læser HeLe vejledningen igennem, før du gør noget!

AU IT er ved at aktivere brugerkonti i det nye, fælles brugerkatalog (også kaldet et AD) uni.au.dk. Dette er 
første skridt frem mod at benytte kun ét brugernavn til IT-systemer på Aarhus Universitet. En konsekvens af 
dette er, at du skal logge på din mail med dit brugernavn i uni.au.dk.

du kan ikke miste mail i processen! 
det nye brugernavn skal ikke bruges til at logge på din computer! 
Kontaktinformationer til dine lokale IT-Support finder du til slut i vejledningen.

Vejledningen går igennem 5 punkter: 
1. Find dit nye brugernavn 
2. Skift af adgangskode 
3. Test ved hjælp af http://mail.au.dk 
4. Opsætning af Outlook 
5. Tilføj din gamle signatur

Dit nye brugernavn står nu til højre for dit navn. noter 
dette ned, da du skal benytte dette senere.

Log ind på: http://mit.au.dk

Benyt din mailadresse på Au som Bruger-ID. 

Har du glemt din adgangskode, kan du logge på 
med Nem ID.

1. find dit nye brugernAvn

 Se nærmere på www.au.dk/brugeraktivering
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Tryk på linket Skift adgangskode

Indtast din nuværende adgangskode og herefter din 
nye adgangskode. Det er vigtigt, at du vælger en ny 
adgangskode, du ALdrig har benyttet tidligere på 
AU.

Adgangskoden skal bestå af mindst 8 tegn, og den 
skal indeholde mindst tre af følgende fire typer tegn: 
Store bogstaver, små bogstaver, tal, specialtegn 
(f.eks. #%&!?).

Denne adgangskode skal benyttes sammen 
med dit nye brugernavn. Den skal også bruges til 
Eduroam og til mit.au.dk. Samtidig vil det også være 
adgangskoden til dit normale brugernavn Med 
Mindre du kommer fra gamle NFIT eller IHA, så er 
din adgangskode ikke påvirket af skiftet.

2. Skift AdgAngSkode



 Aktivering Af brugerkonto i uni.Au.dk - windows - 1.0 3

For at sikre at aktiveringen er gennemført skal du nu 
gå ind på https://mail.au.dk

Ved “User name” indtaster du dit nye brugernavn 
Ved “Password” indtaster du din nye adgangskode

Modtager du en fejl, når du logger ind, vent da 2-3 
minutter og prøv igen.

Kommer du ind på din webmail, er aktiveringen 
gennemført. din mail på computeren (outlook) 
virker dog ikke endnu.

3. teSt ved HjæLp Af WebMAiL
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Du skal nu finde ud af om du har Outlook 2010 eller 
Outlook 2013. 
Dette gøres ved at: 
1. Tryk på Windows ikonet (start) nederst i venstre 
hjørne 
2. Tryk på “Alle programmer” 

3. Tryk på “Microsoft Office” 
4. Aflæs tallet ud fra Microsoft Outlook

Har du Outlook 2010, fortsæt til punkt 4a 
Har du Outlook 2013, fortsæt til punkt 4b 

4. opSætning Af outLook
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1. Tryk på Windows logoet nederst i venstre hjørne 
(start) 
2. Tryk på “kontrol panel” 
3. Øverst i højre hjørne i det nye vindue sikrer du dig 
at den viser efter små ikoner 
4. Tryk på “post (32-bit)” 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5. Tryk på “Vis profiler”

6. Fjern nu alle dine profiler

4A. opSætning Af outLook 2010
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7. Tryk nu på “tilføj”

8. Skriv nu et valgfrit profilnavn og tryk “ok”

9. Outlook finder nu selv dit navn og email-adresse. 
Tryk derfor “næste”, herefter “udfør” og til slut “ok”
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10. Åben nu Outlook. Du vil nu blive spurgt om 
brugernavn og adgangskode.

 
Indtast ved brugernavn uni\au{auid} 
Indtast ved adgangskode din nye adgangskode 
Tryk på “Husk mine oplysninger” 
Tryk “ok”

Hvis du har adgang til funktionspostkasser, kan der 
være problemer med adgang, da de ikke kender 
dit nye brugernavn. Oplever du problemer bedes du 
henvende dig til din lokale IT-support. 
Har du givet andre adgang til din kalender, skal 
du give dem adgang igen, da du nu bruger et nyt 
brugernavn.

Du er nu færdig med aktiveringen.

Hvis du ønsker at bruge dine gamle e-mail 
signaturer, skal du følge guiden ved punk 6.

nb! Har du sat mail op på din telefon, skal du også 
skifte brugernavn på den. Du kan finde vejledninger 
på www.au.dk/brugeraktivering.
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1. Åben Outlook 2013 
2. Outlook vil nu bede om brugernavn og 
adgangskode 
3. Indtast ved brugernavn uni\au{auid} 
4. Indtast ved adgangskode din nye adgangskode 
5. Tryk på “Husk mine oplysninger” 
6. Tryk “ok”

Hvis du har adgang til funktionspostkasser, kan der 
være problemer med adgang, da de ikke kender dit 
nye brugernavn. Oplever du problemer, bedes du 
henvende dig til din lokale IT-support. 
Har du givet andre adgang til din kalender, skal 
du give dem adgang igen, da du nu bruger et nyt 
brugernavn.

Du er nu færdig med aktiveringen.

nb! Har du sat mail op på din telefon, skal du også 
skifte brugernavn på den. Du kan finde vejledninger 
på www.au.dk/brugeraktivering.

4b. opSætning Af outLook 2013
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5. tiLføj din gAMLe SignAtur 

Gå til funktioner -> indstillinger

Herefter åbner der et vindue.

Hvis du før har benyttet dig af Outlook 2010 på samme computer, har Outlook gemt din signatur. For at 
aktivere denne signatur igen, skal du blot følge denne guide.

Vælge nu postformat og herefter Signaturer

Derefter åbnes endnu et vindue.

Under vælge standardsignatur vælges den 
ønskede E-mail-konto og derefter din gamle 
signatur i henholdvis nye meddelelser og Svar/
videresendelser.

Afslut ved at trykke på gem.
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Arts tåsingegade, Aarhus:  871 50911 

Arts emdrup, københavn:  871 61370 

Health:     871 50922 

Aarhus bSS:    871 50933 

fællesadministrationen:   871 50955 

Science and technology, Aarhus: 871 54010 

Science and technology, Silkeborg: 871 51379 

Science and technology, kalø: 871 51368 

Science and technology, foulum: 871 56068 

Science and technology, Årslev: 871 58385 

Science and technology, roskilde: 871 55050 

Science and technology, Slagelse: 871 51287 

HAr du probLeMer, kontAkt venLigSt din LokALe 

it-Support


