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Det nye UNI-Login introduceres den 18. februar 2020.
UNI-Login boksen skifter udseende, og der skal kun tastes brugernavn i første boks.

Brugernavnet er unibrugernavn@sitf.dk
I næste boks skrives adgangskoden. Her er også mulighed for adgangskodeskift mv.
Når man har tastet uni-brugernavn@sitf.dk i UNI-Login-boksen gemmes dette, og man kan vælge
login med seneste IdP næste gang, der logges ind på enheden.
Brugerlogin Quickguide:
Elev:
1. Login med uni-brugernavn@sitf.dk
2. Indtast din adgangskode i adgangskodefeltet
3. Afvises din adgangskode – prøv din oprindelige tildelte kode
4. Kan du ikke huske den – gå til din lærer eller forældre som via kodeskift.dk kan give dig din kode
Ansat:
1. Login med uni-brugernavn@sitf.dk
2. Indtast adgangskode i adgangskodefeltet
3. Afvises din adgangskode – prøv din tildelte oprindelige kode
4. Kan du ikke huske koden, så login med NemID på kodeskift.dk og skift din kode der
Forældre:
1. Login med uniloginbrugernavn
2. Indtast adgangskode i adgangskodefeltet
3. Kan du ikke huske din kode – så log på med NemID

Brugervejledninger:

1. Indskolingselevlogin uden piktogrammer
2. Indskolingselevlogin med piktogrammer
3. Mellemtrins- og udskolingselever login og adgangskodehjælp
4. Ansatte login og adgangskode selvhjælp
5. Forældre – hjælp dit barn med nulstilling af adgangskode
6. Leder og Ledelse – Uddeling af rettigheder ift. kodeskift.dk
Adgangskoder
Det nye UNI-Login har adgangskodepolitikker, som er afhængige af om brugerne er indskoling,
mellemtrin, udskoling eller ansat.
Adgangskodepolitikker handler om kodens styrke, længde og hvor ofte koden skal skiftes. Se mere
på næste side. For indskolingslever er muligt at logge ind med 4 piktogrammer som adgangskode.
Dette er en option og vælges af skolen.
Skift af adgangskode
På www.kodeskift.dk kan du logge ind som ansat og forælder for at hjælpe elever eller dine børn
med at nulstille deres adgangskode.
Alle ansatte og forældre kan logge på www.kodeskift.dk med UNI-Login eller NemID.
• Forældre – kan nulstille for deres børn
• Ansatte – kan nulstille for deres elever
• It-vejleder (en rolle alle Ledere og Ledelse hos STIL får – som de så kan videregive til en
kollega) – kan nulstille for alle elever og klasser på skolen.
• Ansatte adm – (en rolle alle Ledere og Ledelse hos STIL får – som de så kan videregive til
en kollega) – kan nulstille for ansatte på skolen.
• Log – (en rolle alle Ledere og Ledelse hos STIL får – som de så kan videregive til en
kollega) Kan se log på enkelte brugere – hvem har nulstillet adgangskode og hvornår.

Adgangskodepolitikker
Politik

0. til 3. klasse

4. til 6. klasse

7. klasse og opefter + voksne

Adgangskodens
gyldighedsperiode

Indtil skift fra 3. til 4.
klasse

Indtil skift fra 6. til 7.
klasse

Efter 7. klasse skal koden skiftes
en gang om året

Adgangskodens
minimumslængde

Fire piktogrammer
eller 4 tegn

8 tegn

8 tegn

Adgangskodens
maksimumslængde

Fire piktogrammer
eller tegn

24 tegn

24 tegn

Brugbare tegn

Udvalgte
piktogrammer

– Store bogstaver: A til Z
– Små bogstaver: a til z
– Tal: 0 til 9 (10 tegn)
– Symboler: (mellemrum)
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– Store bogstaver: A til Z
– Små bogstaver: a til z
– Tal: 0 til 9
– Symboler: (mellemrum) ! ” # $
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Adgangskodens
kompleksitet

Fire piktogrammer
eller tegn

Der skal være bogstaver

Der skal være både store og
små bogstaver samt tal

Genbrug af
adgangskoden

Ikke samme kode som har ikke samme kode som har haft
haft fem gange tidligere. fem gange tidligere.

