
 

Vejledning til UMS 
 
 
Indhold: 

1. Generelt 
2. Opret gæstebrugere 
3. Nulstil andres kodeord 
4. Send SMS 

 

 

 

1.Generelt  

 

 

 

 

   Tilbage til indhold 

Skift dit UNIlogin kode. 
Elever og ansatte kan registrere sig med mobil telefon og få deres 
kode sendt som SMS ved nulstilling. 
Vær opmærksom på at telefonnummeret altid skal være opdateret da 
UNIlogin og kode vil blive sendt til det nummer der er oplyst. 

Nulstil elevernes 
kodeord til UNIlogin 
( Kan ofte afhjælpe 
hvis elever ikke kan 
log på systemet. 

Send SMS besked 
til en/flere elever 
eller til alle på et 
hold. 

Opret  gæstebruger 
( Gæstebruger har 
begrænset adgang til  
vores system. ) 

Udskriv velkomst 
brev med UNIlogin 
og adganskode 



2.Opret gæstebrugere 

Når du har trykket på Gæstebrugere ikonet fra hovedsiden vil du få følgende muligheder 

 

 

Når du vælger at oprette en gæstebruger skal du huske at udfylde navn, firma, mobilnummer samt kun de 

dage brugeren skal have adgang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage til indhold 

Tryk her for at 
vælge fra 
hvilken dag 
brugeren skal 
have adgang. 

Tryk her for at 
vælge til 
hvilken dag 
brugeren skal 
have adgang. 

Vælg hvilken skole 
gæstebrugeren skal være under. 
 

Tryk her når 
alle felter er 
udfyldt. 
Der vil komme 
et lille vindue 
op i midten. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage til indhold 

Tryk her for at 
printe 
brugernavn og 
kode. 

Tryk her og du 
sender 
brugernavnet 
og kode til det 
oplyste 
mobilnummer. 

Tryk her og 
gæstebrugeren 
er klar til at 
login. 



3.Nulstil andres kodeord 

 - Nulstil enkelte elever 

 - Nulstil hold 

 - Tilbage til indhold 

 

Når du har trykket på Nulstil andres kodeord vil følgende menu komme frem. 

 

 

 

 

Nulstil enkelte elever. 

 

 

Skriv enten brugerens navn/ 
UNIlogin eller hold navnet som du 
ønsker at nulstille og tryk søg. 

Her har du muligheden for at 
vælge om det er hold/ elever eller 
gæster du ønsker at søge efter. 

Når du har fundet den rette person 
sæt et flueben ud for navnet og 
tryk på Nulstil kodeord. 



 

 

 

 

Tilbage til Nulstil andres kodeord 

 

Nulstil hold 

 

 

 

 

Tilbage til Nulstil andres kodeord 

Tilbage til indhold 

Skriv hold navnet i søgefeltet og 
tryk søg. 
 

For at nulstille alle på holdet sæt 
flueben i det øverste felt og tryk på 
Nulstil kodeord. 
 

Tryk på Send SMS så vil 
brugernavnet og kodeord blive 
sendt til det oplyste mobilnummer. 

Tryk ok og gå til print på UMS 
hovedside hvis brugernavnet og 
kodeord skal printes ud.  



2.Send SMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Når du trykker på send SMS kommer der nyt lille vindue op som vist. 

 

Tilbage til indhold 

Sæt flueben ved alle 
tryk på den øverste 
firkant eller udfor den 
enkelte elev. 

Skriv hold navnet i søgefeltet 
og dobbeltklik på navnet for 
at se de elever som er på 
holdet. 

Når holdet eller de 
enkelte elever er 
markeret tryk på send 
SMS 

Få vist de elever der ikke har 
oplyst deres mobilnummer. 

Ved at trykke her vil du få flere 
forskellige overskrifter til den SMS 
som vil blive sendt. 

Skriv din besked her. 

Når du har skrevet det du ønsker og 
er klar til at sende din SMS tryk på 
Send 


