
 

IT‐services på Aarhus Universitet 
 

Dette er en introduktion til IT‐service for studerende på Science and Technology, Aarhus Universitet. 

Vi opfordrer dig til at gå ind på http://studerende.au.dk/it‐support/ for at holde dig opdateret og finde 
seneste informationer om de IT‐services vi tilbyder studerende på ST. 
I løbet af introduktionsforløbet, forventes du at forbinde til det trådløse netværk (eduroam), Blackboard, 
bestille dit studiekort og installere software. Du kan bruge denne guide. 

 

Selvbetjening (Kan gøres hjemmefra) 
På mit.au.dk (selvbetjeningen) finder du STADS, som er det studieadministrative system, post.au.dk og du 
kan bestille studiekort osv. 

Før du kan logge på AU’s trådløse netværk (eduroam) og andre IT‐systemer, skal du lave en kode på 
mit.au.dk. Denne kode, sammen med dit brugernavn, som er au<auid>@uni.au.dk bruges til login på de 
fleste IT‐systemer på AU. Dette er også dit WAYF‐login. 

Glemmer du din kode, kan du logge på mit.au.dk med dit NemID og lave en ny. 
 
 

Hvis du ikke kender dit auid, finder du det på mit.au.dk: 
 

http://studerende.au.dk/it


Opsætning af trådløs netværk (eduroam) 
Du kan konfigurere det trådløse netværk eduroam hjemmefra ved at gå til http://eduroam.au.dk/ og følge 
guiden under ”Sådan gør du”. 

Er du på AU, skal du gøre følgende: 

1. Vælg det trådløse net AU‐Guest 
2. Hvis din browser ikke åbner automatisk, så start din favorit browser – følgende billede vises: 

 

 
3. Vælg Aarhus University både her og på næste side, og download klienten til eduroam 
4. Tilslut med dit brugernavn au<auid>@uni.au.dk (fx au123456@uni.au.dk) og din kode fra mit.au.dk 

 

Studiemail 
Du får en studiemail når du starter på AU. Som standard er adressen [studienummer]@post.au.dk. Dit 
studienummer er ikke det samme som dit auid. Dit studienummer vil have dit start‐år som første fire cifre. 
(Fx 201912345). Du kan se dine studiemailadresser på mit.au.dk ved at klikke på E‐mailadresse(r). 

Du kan læse din post på https://post.au.dk 
 

 
 

Opsætning af din Studiemail 

AU‐Mailen vil blive brugt, når universitetet skal i kontakt med dig. Det kan være i forbindelse med eksamen, 
aflysning af undervisning, oplysning om træffetider, frister osv.  Derfor er det vigtigt, at du tjekker din mail 
regelmæssigt. Dette gør du lettest ved at sætte din mailklient eller telefon op til at modtage mails fra din AU 
postkasse. 

Du finder information om login og opsætning her: http://studerende.au.dk/it‐support/mail/ 
 

 
 

 

http://eduroam.au.dk/
http://studerende.au.dk/it-support/mail/


Blackboard – AU’s online læringssystem 
Blackboard er et system til online læring og fag‐/kursushåndtering. Den giver en fælles platform for 
studerende og undervisere. Blackboard giver nem adgang til online‐gruppearbejde, sende og modtage 
beskeder og deling af dokumenter. Blackboard giver også muligheden for diskussioner mellem studerende 
og undervisere uden for de fastlagte timer. Det er derfor vigtigt at du logger på Blackboard ofte og tjekker 
for nyheder. Du kan læse mere om Blackboard her: http://au.dk/blackboard 

 

Du kan logge på Blackboard med dit WAYF‐login her: https://blackboard.au.dk 
 

Software 
Når du læser på AU vil det være nødvendigt at bruge specialsoftware. Det vil blive nævnt på de forskellige 
fag, hvilken software du har brug for. 

https://software.au.dk indeholder blandt andet specielt Ingeniørsoftware. 
 

Log på med dit brugernavn: au<auid>@uni.au.dk og kode fra mit.au.dk 

Microsoft Azure har forskellige Microsoftprogrammer tilgængelig. Dit brugernavn til Microsoft Azure er dit 
au<auid>@uni.au.dk login. 

Du finder linket til Microsoft Azure på http://studerende.au.dk/it‐support/ hvor der også står alt muligt 
andet godt. 

 
AU tilbyder også gratis Microsoft Office365 så længe du er aktiv studerende. Herudover tilbydes også 
Windows Education. Du kan læse mere og se andet gratis software her: http://studerende.au.dk/it‐ 
support/ ‐ Bemærk at din adgang til Office365 lukker lige efter din sidste eksamen. 

 

En del af programmerne kræver at du kører Windows. Har du en Mac, kan det derfor være nødvendigt at 
installere Windows i en virtuel maskine/bootcamp. 

 

VPN forbindelse 
Hvis du gerne vil arbejde på AU’s netværk og tilgå ressourcer mens du ikke sidder fysisk på AU, kan du 
benytte dig af vores VPN forbindelse. Du kan finde guides her: http://studerende.au.dk/it‐support/ 

 

Print 
På Bibliotekerne kan du printe via My‐Print. Du kan læse mere om dette samt oprette en bruger på 
Biblioteket her: http://library.au.dk/studiestart/ 

 

Fildeling 
Nogle filer bliver delt på vores fælles filserver, også kaldet O‐drevet (i gamle dage kaldt Common eller K‐ 
drevet). Du skal være på eduroam eller VPN for at kunne tilgå drevet. 

På Windows: Vælg ”kør” (windowstast ‐ r) og skriv: \\uni.au.dk\dfs 
 

På Mac: Finder ‐> Go menu ‐> Connect to server (cmd + k) og skriv: smb://uni.au.dk/dfs 

Log på med dit brugernavn au<auid>@uni.au.dk og din kode fra mit.au.dk 

IT fejl kan ikke undgås. Kig som det første på vores side for driftsforstyrrelser for at se om fejlen er meldt 
ind: http://serviceinfo.au.dk 
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