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Udskiftning af personlige medarbejderkort 
 
Der findes to muligheder for udskiftning af personlige medarbejderkort: 

1. Den enkelte medarbejder bestiller selv et kortet 
2. Instituttet/afdelingen/centret/området bestiller kort samlet.  

 
1. Medarbejder bestiller selv medarbejderkort 
Medarbejderen går ind på nedenstående hjemmeside og vælger den formular der skal 
bruges afhængigt af, hvilket fakultet medarbejderen hører til. Er medarbejderen ansat 
i administrationen skal der vælges den Bygningsservice, der drifter de bygninger, ved-
kommende sidder i. 
 
Information og formularen til bestilling af kort: 
https://medarbejdere.au.dk/administration/bygninger/adgangskort 
 
Medarbejderen kan bruge sit billede fra Pure eller tage et med sin telefon. Billedet skal 
overholde samme regler som et pasfoto. Billedet der vedhæftes formularen skal være 
et jpg-/jpeg- format og må max fylde 25 MB. Hvis billedet er større, vil formularen 
ikke godkende bestillingen. Billedet kan formindskes i programmet MS Paint (se også 
vejledningen på formularens hjemmeside) eller billedet kan sendes til adgangs-
kort@au.dk – så vil vi hjælpe med at formindske det. 
 
Medarbejderen modtager en mail om, at kortene nu er lagt til afsendelse og vil derefter 
modtage det med Intern Post på den adresse, der er angivet i mailen. Tidligere ud-
stedte kort kan herefter ikke anvendes, og skal derfor bortskaffes. 
 
 
2. Instituttet/afdelingen/centret/området foretager samlet bestilling 
En kontaktperson afsender en samlet bestilling på kort til adgangskort@au.dk Denne 
mail skal indeholde den særlige bestillingsfil (Excel), hvor det kun er feltet AUID der 
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skal udfyldes. Billederne vedhæftes samme mail (det kan evt. være billeder fra pure el-
ler andre officielle sider) gemt/navngivet med AUID. eks. 123456.jpg.  
 
Fælles for begge muligheder for bestilling af medarbejderkort er: 
 
Hvis en medarbejder er registreret som aktiv studerende i STADS, vil der blive pro-
duceret et studiekort. Det skyldes at der kun udstedes et kort pr. person og at det er 
besluttet at studiekortet har første prioritet. 
 
Efter modtaget bestilling vil kortene blive produceret. Der produceres kort hver dag. 
 
Medarbejderens tidligere kort bliver slettet, når det nye kort printes. Det nye kort skal 
derfor aktiveres (for at få adgang til bygningerne) på samme måde, som det sker i dag. 
 
Når kortene er produceret, fremsendes der en mail til medarbejderen med den autoge-
nerede pinkode til medarbejderens AUmail (AUXXXX@uni.au.dk). Hvis medarbejde-
ren skal have et studiekort, vil medarbejderen modtage mail med pinkoden i sin stu-
diemail (studienummer@post.au.dk). Medarbejderen kan til en hver tid efterfølgende 
autogenerere en ny pinkode på kortet (det er ikke muligt, at vælge en pinkode selv): 
https://pinkode.au.dk (der logges ind på samme måde, som der logges på din pc). 
 
Bestilleren (medarbejderen eller kontaktpersonen) modtager en mail om, at kortene 
nu er lagt til afsendelse og vil derefter modtage det med intern post på den adresse, 
der er angivet i mailen. 
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