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Lancering af nyt Unilogin
Styrelsen for IT og Læring har udviklet et nyt Unilogin. Det nye Unilogin
sættes i drift tirsdag den 18. februar 2020.
Hvad betyder det for jer?
Når det nye Unilogin går i drift, vil alle brugere, dvs. elever, medarbejdere og forældre opleve et nyt udseende på loginsiden. Når der logges på
første gang, skal det ske med det nuværende Unilogin brugernavn og adgangskode. Inden for en kortere periode vil alle skulle skifte adgangskode
i det nye Unilogin. STIL anbefaler, at I nu begynder at orientere jeres
brugere om det nye Unilogin. På viden.stil.dk kan I finde information og
kommunikationsmaterialer, som I kan anvende til dette. Se mere her: viden.stil.dk
Frem mod den 18. februar sker følgende:
Uge 4: Elevadgang.unilogin.dk
Elevadgang er en ny hjemmeside (applikation) for medarbejdere (pædagogisk personale). Her kan en pædagogisk medarbejder - eksempelvis en
klasselærer - logge på med sit Unilogin eller evt. en anden loginmetode
(lokal IdP) og hjælpe elever med følgende:
•
•
•

Se elevers brugernavn
Nulstille elevers adgangskode
Give elever adgang med et tilnærmet to-faktor login

En Unilogin brugeradministrator logger på Elevadgang med et 2-faktorlogin, dvs. et medarbejder NemID, et privat NemID eller en lokal IdP.
En brugeradministratorer kan hjælpe alle elever på institutionen med det
samme som medarbejderen i elevens hovedgruppe og kan herudover:
• Andre adgangskodepolitik for den enkelte elev
• Spærre elevers Unilogin
Når Elevadgang åbner i uge 4 2020 anbefales det, at medarbejdere logger
ind og sikrer sig:

•
•

At man som lærer kan se elever fra de hovedgrupper – eksempelvis klasser – som medarbejderen er tilknyttet.
At man som Unilogin brugeradministrator kan se samtlige elever
på institutionen.

Se mere information omkring Elevadgang på viden.stil.dk.
(Nulstilling af elevers adgangskode samt step-up af elever i Elevadgang tages først i
brug den d. 18. februar)
18. februar: Lancering af nyt Unilogin
Den 18. februar 2020 bliver det nye Unilogin idriftsat, og alle systemer,
som bruger Unilogin, vil fra dette tidspunkt anvende det nye Unilogin.
Fra den 19. februar kan alle brugere begynde at skifte deres gamle Unilogin adgangskode til en ny.
Hvad skal I være opmærksomme på?
Elever får nye adgangskoder, som ændrer sig i takt med at de bliver ældre. De små elever fra 0. – 3. klasse får eksempelvis en adgangskode baseret på fire billeder.
I skal være opmærksomme på, at det efter den 18. februar ikke er muligt
at trække lister med adgangskoder for eleverne. I stedet kan de pædagogiske medarbejdere bruge Elevadgang til at give eleverne nye adgangskoder, hvis de glemmer deres kode.
Unisync
Unisync udfases, så det ikke længere er muligt at synkronisere adgangskode mellem det nye Unilogin og et lokalt AD. I praksis betyder dette, at
Unilogin ikke længere synkroniseres med andre steder lokalt, hvor I bruger et login– eksempelvis login på en computer, wifi, print mv. Dette kan
betyde, at jeres personale og elever skal have to sæt login hver: Et Unilogin, som man bruger online til jeres kommunikationsplatform, læringsplatform, digitale læremidler mv. og et login til brug lokalt på skolen (til
at komme på skolens computere mv.). Se mere på viden.stil.dk under
Unisync udfasning og Implementeringsforslag.
Opsætning af lokal IdP
Vælger I at jeres brugere fra uge 8 2020 skal anvende jeres egen lokale loginløsning (IdP) som loginmetode, skal denne være tilsluttet Unilogins
broker. For at kunne tilslutte jeres IdP til Unilogins broker, skal I derfor
udfylde en anmeldelsesblanket og læse vejledningen på viden.stil.dk.
Information
Det anbefales, at alle led på skolen får information om de kommende
ændringer i Unilogin. Styrelsen for IT og Læring har udarbejdet en række
kommunikationsmaterialer henvendt slutbrugerne, som med fordel kan
distribueres på jeres skole. Se mere på viden.stil.dk.
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