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1. Sådan logger du på den pc du har fået udleveret
Du har fået udleveret en PC sammen med de øvrige ting, du skal bruge til afvikling af eksamen. Når du
åbner PC’en er der sat et mærkat inde i den. Her får du oplyst brugernavn og password. Det er disse
informationer du skal logge på pc’en med.
Eksempel:
 Brugernavn: .\Eksamen2016
 Password: Ramet12tal

2. Sådan logger du på det trådløse netværk
Når du skal på internettet, skal du først logge på det trådløse netværk. Det gør du på følgende måde:

Trin
1

Handling
I nederste højre hjørne af din skærm finder du et af følgende ikoner:

Uanset hvordan ikoet ser ud, skal du klikke på det. Der vil komme en liste frem som vil ligne den
du ser her
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Trin

Handling

2

Vælg netværket med navn ”AU Guest”, se den øverste røde pil ovenfor.

3

Vælg opret forbindelse.
Resultat: Der bliver oprettet forbindelse til AU’s gæstenetværk.

4
Åben en browser ved at klikke på følgende ikon
Resultat: Du kommer ind på følgende hjemmeside:
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Trin
5

Handling
Vælg ”Accepter venligt betingelser…” og klik på ikonet for SMS, som vist ovenfor.
Du kommer til den viste side.
 Indtast dit personlige mobilnummer
 Vælg ”Send SMS”

6

7

Du modtager en SMS på din personlige mobiltelefon med en kode, og du kommer videre til
denne besked




Indtast SMS koden i feltet ovenfor
Vælg Login.

Resultat: Du er nu på AU gæstenetværk og kan tilgå internettet og er dermed klar til at logge på
digital eksamen.
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3. Sådan logger du på Digital eksamen med WAYF
Sådan logger du på Digital Eksamen med WAYF

Trin
1

Handling
Gå ind på eksamen.au.dk.

Bemærk du skal bruge

som browser.

2

Vælg Log ind som tilsyn

3

Du kan nu vælge at logge på med Nemid eller WAYF.

4

Logger du på med WAYF skal du gøre følgende
1. Vælg Log på med WAYF
2. Indtast dit cpr nummer som brugernavn og din adgangskode som password.
3. Accepter og gem dine oplysninger
Resultat: Du er nu logget på digital eksamen.

4. Sådan ændrer du dit password til WAYF
Du har modtaget en mail med dine brugeroplysninger på AU. Blandt dine brugeroplysninger er en
Startkode. Denne startkode skal du lave om til et password, som du fremover skal bruge, når du logger
på WAYF. Du skal have ændret din startkode til et personligt password inden du kommer til din første
vagt på en digital eksamen.
Du kan bruge dit WAYF login til at logge på Digital Eksamen. Husk alligevel altid at medbringe dit NEMID.
Hvis WAYF er nede til en eksamen, vil du altid kunne logge på DE med NEMID.
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Du skal gøre følgende, når du skal ændre din startkode til et personligt password:

Trin

Handling

1

Gå ind på https://mit.au.dk/

2

Log ind med dit AUID, som du har modtaget i en mail. Du skal skrive dit AU ID i brugernavnet på
følgende måde [AUID]@au.dk (Eksempel: 445079@au.dk). Som password bruger du den
startkode, der fremgår i den mail, du har modtaget. Startkoden er på 4 cifre.
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Når du er logget ind, skal du ændre dit password til noget, du kan huske. Det gør du ved at vælge
Skift adgangskode.
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Herefter indtaster du din startkode i ”Nuværende adgangskode”, og derefter indtaster du den
kode, du gerne vil have i Ny adgangskode og gentager den nedenunder.

Vælg Skift adgangskode.
Resultat: Din adgangskode er nu skiftet.

Regler for dannelse af adgangskode:
En adgangskode skal indeholde mindst otte karakterer med kombinationer fra mindst tre af følgende
kategorier: Store bogstaver (A-Z), Små bogstaver (a-z), Tal, Specialtegn. Der må IKKE benyttes æøåÆØÅ.
En tidligere anvendt adgangskode til et AU system kan ikke anvendes. Et password bør ikke indeholde
personlige oplysninger.
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