
Log på Zoom 
Som ansat på AU har du adgang til AU’s Zoom-løsning. Du finder den på 
aarhusuniversity.zoom.us (zoom.au.dk). 
For at bruge Zoom skal du have Zoom programmet installeret på din computer eller din 
telefon/tablet. 
Du kan hente Zoom på aarhusuniversity.zoom.us/download (zoom.au.dk/download). 

 
Det er vigtigt at du er logget ind på Zoom for at kunne få den rette rolle i både undervisnings- og 
eksamenssammenhæng. 
Til eksamen kan det være en god idé også at være logget ind i Zoom-app’en på din 
telefon/tablet. Så kan du hurtigt komme tilbage til mødet, hvis din computer eller 
internetforbindelse volder problemer. 

 
For at logge ind i Zoom skal du gøre følgende: 

• Installere Zoom (mindst i version 5) 
Installationsprogrammer til Windows, Mac og Linux 
findes på aarhusuniversity.zoom.us/download 
(zoom.au.dk/download). Til telefoner finder du Zoom 
app’en i App Store eller Google Play 

 
• Logge ind på Zoom 

Efter du har startet Zoom skal du logge ind via WAYF 
på følgende måde: 

1. Klik på ”Sign in” 
2. Klik på ”Sign in with SSO” for at logge ind med 

AU’s single sign on-løsning (WAYF) 
3. Klik på den lille tekst ”I know the company 

domain” 
4. Angiv ”aarhusuniversity” som domæne og klik 

”Continue” 
5. Brug dit AU id og din adgangskode 

til at logge ind via WAYF 
6. Klik ”Allow” for at tillade din 

browser at åbne Zoom 
programmet 
Bemærk at i nogle browsere kan det være nødvendigt at genindlæse siden efter 
du har logget ind med WAYF. 
 

• Opdatering af Zoom: 
1. Åbn Zoom Clienten på din computer. For at 

åbne programmet, søg i start menuen på 
’Zoom’. 

2. Log ind ved hjælp af SSO (se ovenstående 
guide) 

3. Klik på dine initialer øverst i højre hjørne af 
programmet (1) 

4. Klik på ’Check for Updates’ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Teste lyd, mikrofon og billede virker i Zoom 
Inde i Zoom programmet kan du hver gang du går ind i 
et møde teste din lyd og mikrofon. For at prøve det af 
skal du klikke på ”New 
Meeting”-knappen for at starte et møde. 
I dialogboksen Join audio, der kommer, skal du vælge 
”Test Speaker and Microphone”. 
Du kan også komme til denne testmulighed under et møde ved at klikke på den lille 
action-knap til højre for mikrofonikonet. 
Ved klik på action-knappen til højre for kameraikonet kan du vælge indstillinger for dit 
billede. 

 
• Bliv fortrolig med Zoom 

Hvis du ikke allerede er fortrolig med funktionaliteten i Zoom kan du med fordel holde 
møde med en kollega. 
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