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IT-Center Syd byder dig velkommen til EUC Syd.  

 

Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som medarbejder, at 
benytte skolens IT faciliteter på EUC Syd. 

Som ansat får du udleveret et UNI login og adgangskode fra it-afdelingen eller din 
nærmeste leder. Dette skal du bruge for at logge på din computer, læse dine 
mails, tilgå Elevplan, Fronter og meget andet. Du vil typisk også få udleveret enten 
en bærbar eller en stationær computer. HUSK altid når du forlader din computer 
at låse den så ingen andre får adgang i mens du er væk. Dit UNI login og ad-
gangskode er dit private og må ikke udleveres til andre. 

Får du problemer med dit IT udstyr eller andre IT relaterede problemer, skal du 
oprette en sag på helpDesk som du kan tilgå via link fra intranettet eller skrive,            
helpdesk.itcsyd.dk i en Internet browser. Du kan også sende en mail til            
support@itcsyd.dk, besøge os på kontoret på HF 18 i Sønderborg eller ringe på 
7412 4422. 

På www.itcsyd.dk vil du altid kunne følge med i nyheder, samt om der skulle være 
nogen drift forstyrrelser. 

Se vejledningen igennem, og har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte 
os. 

 

Venlig hilsen 

 

HelpDesk  
IT Center Syd 
 
Link: Helpdesk.itcsyd.dk 
Tlf.: 7412 4422  
Mail: support@itcsyd.dk 
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Informationer som du skal vide. 

På EUC Syd logger de fleste ind via et indstemplings system, når de møder på arbejde og går 
hjem igen. 

Brugernavn og adgangskode får du i lønafdelingen. Du kommer til login billedet ved at skrive 
nedenstående link i din Internet Browser, eller ved at tage genvejen på Intranettet.   

http://astrow11.itcsyd.local/VT/Content/VTLogin.asp 

 

 

Arbejder du hjemmefra kan du tilgå skolens netværk og dine netværksdrev via Terminal server. 
Terminal server bruges også i forbindelse med EASY A, Navision m.m. som bruges af admini-
strationen. Genvejen til Terminal server finder du på It-Center Syd hjemmeside (www.itcsyd.dk) 

under Services Ansatte. 
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Gem ikke dokumenter, billeder, undervisnings materiale m.m. direkte på din PC. Gem altid på 
dit eget personlige netværksdrev, som hedder Z.  Eller Onedrive.itcsyd.dk  

 

 

 

 

I tidsrummet 07:30 til 15:30 fra mandag til fredag, er skolens 
netværk blokeret for spil, porno, seksuelle sider m.m. Dette gælder også for skolehjemmene. 

Har vi blokeret sider som du måske skal bruge i forbindelse med undervisning. Kan du lave en 
sag til os på helpdesk.itcsyd.dk så kigger vi på det og får åbnet siden efter godkendelse. 

 

På www.itcsyd.dk har vi en service til Elever og Ansatte hvor vi har links liggende til en masse 
vejledninger. Du må gerne henvise dine elever og kollegaer til denne hjemmeside. 

 

Informationer som du skal vide. 

Info til undervisere:  Der er lavet en vejledning som denne til elever/ kursister på 
skolen, som kan bestilles ved Toptryk til udskrivning. Eller henvise eleverne til hjemmesiden 
www.itcsyd.dk\elever-services  
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Udskriv en elev’s Uni login. 

Udskriv en elevs Uni login: Klik på den orange knap med hængelåsen. Her kommer en ny menu frem hvor du 

kan udskrive en elevens UNI login og adgangskode. 

Benyt søgefunktionen eller skriv direkte i det 

hvide felt. Du kan søge på enkelt personer eller 

på holdnummer. 

Vælg den eller de brugere der skal udskrives 

ved at sætte flueben i den lille kasse. Tryk der-

efter på knappen ”udskriv”. 

Vælg her om det er EUD-  eller AMU-

loginbrev der skal skrives ud. Tryk der-

efter på ”udskriv”. 

http://ums.eucsyd.dk 
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Ændring af dit eget kodeord: På http://ums.eucsyd.dk kan du selv ændre din egen adgangskode til dit UNI login. 
Tryk på knappen ”Skift dit kodeord”  Opdatere dit mobil nummer: Tryk på det orange ikon med en hængelåsen 

Ændring af dit kodeord,  samt opdatering af dit 
mobil nummer. 

Opdater mobil nummer. 

Her skal du vælge knappen  
”Mobilnummer” 

Skriv dit mobilnummer i feltet og tryk 
”Opdater” 

Tryk ”Ok” og du vil herefter modtage en 
SMS som bekræftelse 

Ændring af kodeord. 

Hvis ”Brugernavn” feltet er blankt 
skal du skrive dit UNI Login. Herefter 
skal du skrive gl. kodeord og deref-
ter det nye du ønsker to gange. 

Er du underviser, så HUSK at opfordrer 
jeres elever til at gør det samme. Se 
vejledningen til elever. Som findes på 
www.itcsyd.dk ”services—elever” 
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Solution Center 

Find automatiserede løsninger på dit problem 

Ofte kan mindre problemer på din PC løses med ”Microsoft Solution Center”, som du kan fin-

de via dette link https://support.microsoft.com/da-dk .Vælg først et problemområde, er det In-

ternet Explorer eller et Windows problem, som evt. kan indebære  problemer med udskriv-

ning. Derefter vælger man handling, og herefter får man muligheder frem, som man kan væl-

ge, hvor et program vil scanne din PC igennem for fejl. Et nemt og effektivt værktøj. 
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Opsætning af mail på iPhone eller iPad.  

 

Gå ind i ”Indstillinger” gå derefter ind i ”E-post” tryk ”Tilføj konto”,  vælg 

”Exchange”  

 

Skriv følgende i de forskellige kollonder  

 

E-post:  skriv din e-mail  

Adgangskode: din Adgangskode 

Beskrivelse: Skriv her evt. kontonavn på din e-mail. 

Tryk næste…. 

 

 

Tryk derefter på knappen Arkiver og Din konto er nu indstillet.  
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UDDATA+ er webbaseret og er din campusportal, hvor du kan udveksle data, 
se dit skema, fraværsregistrere dine elever, dokumenter, karakter m.m. kan 
som udgangspunkt vises i alle browsere, men det anbefales dog så vidt muligt 
at bruge Google Chrome.  

 

Du logger ind på UDDATA+ på følgende måde: 

Link https://all.uddataplus.dk 

https://www.all.uddataplus.dk 

1. Tryk her på knappen ”UNI-Login” 

2. Vælg en institution ”EUC Syd” og tryk 

på knappen ”UNI-Login”  

OBS – Du skal IKKE udfylde dit bruger-
navn og adgangskode her. 

3. Skriv dit UNI-Login i 

”Brugernavn” og adgangskode 
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