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Informationssikkerhed – eller ”itsikkerhed”– handler om at sikre, at
du ikke mister dine egne ting eller
lækker fortrolige data, når du bruger universitetets it-systemer.
Med lidt omtanke kan du undgå
unødig frustration og spildt tid, ved
at være opmærksom på bl.a. indholdet af denne folder.
Studerende ved Aarhus Universitet
er underlagt universitetets regler
for informationssikkerhed. Du bør
derfor løbende følge med på
informationssikkerhed.au.dk, hvor
de gældende regler og anbefalinger findes.
PASSWORDS OG PINKODER
Som studerende får du udleveret

passwords til en række af universitets it-systemer, og du får en pinkode til dit studiekort.
Disse passwords og din pinkode til
studiekortet er personlige, og det
er ikke tilladt at udlevere hverken
password eller pinkode til andre –
heller ikke til it-afdelingen.
Hvis du har mistanke om, at andre
har fået kendskab til et af dine
passwords, har du pligt til at anmelde det til AU IT, og herefter
skifte password hurtigst muligt.
Hvis du har mistanke om, at din
pinkode er kendt af andre, skal du
hurtigst muligt få skiftet din kode
hos den lokale pedeltjeneste/
bygningsservice.
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Passwords skal være både sikre og
nemme at huske.
Se hvordan du laver et sikkert password, som er nemt at huske, samt
andre gode råd på informationssikkerhed.au.dk
BACKUP AF DATA
Du bør jævnligt tage en backup af
dine data.
De steder, hvor AU stiller et netværksdrev til rådighed, er det nemmest
at sikre sig ved at opbevare en kopi
af sine data på netværksdrevet.
Hvis du anvender et af universitetets netværksdrev som dit primære
opbevaringssted af data, er du
sikker på, at der tages backup. Har
du data andre steder, skal du selv
sørge for, at der er en backup.

Bemærk: Det er kun tilladt at opbevare studierelevant materiale på
universitetets netværksdrev.
AU IT forbeholder sig ret til at
scanne indholdet af studerendes
netværksdrev med henblik på at
forhindre misbrug.
EJERSKAB AF DATA
Indholdet på studerendes netværksdrev betragtes som udgangspunkt som din private ejendom,
medmindre du også er ansat på
universitetet.
CLOUD TJENESTER
Mange anvender i dag Box, Dropbox, Google Drive, SkyDrive eller
lignende tjenester til opbevaring
af filer.
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De fleste af disse tjenester fungerer
godt, men der er som regel ingen
garantier for, at data kan genskabes efter et evt. nedbrud.

Det er også tilladt at bruge forbindelsen til private formål, så længe
anvendelsen ikke har kommerciel
karakter.

Sørg derfor for, at have en kopi
af vigtige data (fx dit speciale) et
andet sted.

Det er ikke tilladt at bruge forbindelsen til at downloade musik, film eller
andet materiale, som er beskyttet
af ophavsret, uden tilladelse fra de
pågældende rettighedshavere.

Vær opmærksom på at visse af
universitetets data ikke må opbevares på DropBox eller tilsvarende
tjenester.
Spørg altid din vejleder, underviser
eller lignende, inden du kopierer
AUs data til en sådan tjeneste.
INTERNETADGANG
Universitetets internetforbindelse
kan frit benyttes til studiemæssige
formål.

AU IT foretager jævnligt stikprøver
for at forebygge misbrug.
E-MAIL
AU stiller en e-mail-konto til rådighed for alle studerende. Denne
konto bruges til modtagelse af
officielle meddelelser fra universitetet til dig, og du har derfor pligt
til jævnligt at efterse, om der ligger
beskeder til dig.
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Kontoen er primært beregnet til
studiemæssig brug, men kan anvendes til private formål, så længe
disse ikke har kommerciel karakter
og ikke kan virke skadelige på universitetets omdømme.
BRUG AF PRIVAT UDSTYR
Privat udstyr eller offentlige tjenester, som fx DropBox, må ikke benyttes til opbevaring eller behandling af informationer og data, der
af AU er klassificeret som fortrolige
eller følsomme.
Det gælder også i forbindelse med
opgaveløsning og lignende. Bortset fra ovenstående er det tilladt
at anvende privat udstyr på AUs
netværk, så længe det ikke forstyrrer den arbejdsrelaterede brug og

ikke har karakter af kommerciel
anvendelse.
Inden du tilslutter din maskine til
AUs netværk, skal du sikre dig, at
din maskines operativsystem, programmer og antivirus software er
helt opdaterede.
TILKOBLING AF UDSTYR
Det er ikke tilladt at koble udstyr,
som servere, netværksharddiske,
printere eller lignende, på AUs netværk uden forudgående tilladelse
fra AU IT.
Det er heller ikke tilladt at installere
netværksudstyr, som fx trådløse access points uden tilladelse fra AU IT.
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RETTIDIG OMHU
Som studerende skal du udvise rettidig omhu, når det drejer sig om
informationssikkerhed.
Du bør være særligt opmærksom
på, hvordan du behandler information, som du får kendskab til via
dine studier eller din daglige gang
på AU. Der gælder fx særlige regler
for fortrolig eller følsom information.

LÅS DIN COMPUTER
Når du forlader en PC, er det vigtigt, at den er låst. Hvis ikke du låser
din computer, vil det være muligt
for alle at misbruge din konto eller
at slette vigtige filer som opgaver
og lignende.
Vær opmærksom på at AU er et offentligt sted, hvor alle for det meste
kan færdes frit. Overvej risikoen for
tyveri inden du efterlader dit udstyr
ubevogtet.
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SOCIALE MEDIER
Sociale medier kan være nyttige,
men er ikke specielt sikre. Du bør
derfor være opmærksom på, hvad
du udveksler via disse.
Når det gælder data, som tilhører
AU, er det kun tilladt at udveksle
offentlige informationer via sociale
medier.

HVIS DET GÅR GALT
Vi har alle et fælles ansvar for informationssikkerhed ved AU.
Hvis du opdager et brud på sikkerheden, bør du straks indrapportere
det til AU IT Helpdesk eller Informationssikkerhedsafdelingen.
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NYTTIGE LINKS

INFORMATIONSSIKKERHEDSAFDELINGEN
Informationssikkerhed.au.dk
informationssikkerhed@au.dk

IT SUPPORT
au.dk/it

