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Hvordan får du adgang  
  

For at få adgang til eksamensdatabasen som institution, skal følgende forudsætninger være opfyldt  

Godkendt dataaftale i UNI-Login  

Udbyderen af jeres administrationssystem skal fremsende en dataaftale som skolens UNI-Login  

Brugeradministrator skal godkende via UNI-Login Brugeradministration. Se i vejledningen Godkendelse af 

dataaftale.  

Tildel Brugeradministrator-rettighed  

Når aftalen er godkendt kræves det, at medarbejderen som skal logge ind på Eksamensdatabasen.dk har fået 

rettighed som brugeradministrator på ba.emu.dk (unilogin).  

Skolens UNI-Login Brugeradministrator kan tildele denne rettighed. Se vejledningen: Sådan tildeler man 

rettigheder i UNI-Login Brugeradministration.  

CPR-identificering i UNI-Login og NemID  

For at få adgang skal man være identificeret med CPR-nummer i både UNI-Login samt på sit  

NemID. Et personligt NemID vil altid have oplysninger om cpr-nummer, men en NemID medarbejdersignatur 

har ikke altid. På denne side kan du tjekke, om din NemID medarbejdersignatur er registreret med 

cprnummer. Hvis ikke, skal du - eller skolens administrator - kontakte Nets for at få hjælp til at registrere 

cprnummeret.  

Hvordan logger jeg ind?  

Log ind på www.eksamensdatabasen.dk.  

Login-knappen er placeret midt på skærmen i den nederste del af fotografiet.  

Indtast dit Medarbejder-NemID  

  

  

  

A dgang til eksamensdatabasen   

  
Vidste du at du som administrativ bruger kan få adgang til eksamensdatabasen og se  
de beviser og karakterer der står derinde? Du kan også se hvilke XPRS fag der er  
knyttet til en given uddannelse i uddannelsesmodellen.    
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For at du kan logge på Karakterdatabasen skal du have dit CPR nummer tilkoblet på både dit unilogin OG dit 

medarbejder certifikat/erhvervs nøglekort (Nets/NemID).  

Du skal desuden have som rettigheden brugermadministor på ba.emu.dk (uniloigin)  

  

Hvad kan jeg se derinde?  
  

Alt hvad der er derinde af data kommer fra uddannelsesmodellen og man kan få hurtig adgang til gældende 

regler og gældende fagkoder. Hvis man klikker på fanen valideringsmodel, kan man slå alt op fra godkendte 

fag på en bestemt uddannelse til gældende bekendtgørelser på området.   

  

Under indberetning kan man se en specifik indberetning fra fx Ludus, dvs. at du kan se det samme som 

kursisten hvis du slår denne op. Herunder kan du sorterer på ”kun fejl” og se en oversigt over de ID der er 

fejlet i en periode. Dette kan downloades som en CSV fil som der kan arbejdes videre med.   

  

Under administration kan du også slå en specifik kursist op og her kan du også se hvilken type bevis der er 

kommet ind på kursisten, hvis du er i tvivl om det er med eller uden overbygning FX De forskellige koder er 

nedenstående:  
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