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Signaturer i Ludus Suite 

Vidste du, at der findes 2 signaturer? En der anvendes ved 

redigering og sletning af karakterer i Ludus og Ludus Web – og 

en der kun anvendes til interne karakterer i Ludus Web.  

De administreres forskelligt – læs mere nedenfor.  

 

Signatur til redigering af karakterer m.m.  
I visse eksamensrelaterede arbejdsprocedurer i Ludus og Ludus Web skal medarbejderen bruge en 

signatur som en ekstra sikkerhed i systemet.  

Hvis en medarbejder ønsker en ny signatur, kan vedkommende rette den i Ludus under System, ved at 

vælge ”Skift Signatur”. Her udfylder man først sin Ludus-kode, så sin tidligere signatur og slutteligt den 

nye ønskede signatur 2 gange. Husk at tjekke om du har caps lock på, da systemet skelner mellem store 

og små bogstaver.  
 

Hvis medarbejderen har glemt sin signatur og har brug for at få den nulstillet – så skal man nulstille via 

sikkerhedsadministrationen. Man logger på DBA, finder brugeren og nulstiller signatur – gemmer og 

lukker. Herefter skal medarbejderen selv logge på Ludus og lave en ny signatur. BEMÆRK – i denne 

situation skal feltet til tidligere signatur IKKE UDFYLDES – da den tidligere signatur er fjernet ved at 

nulstille i DBA. Nulstilingen vil slå igennem på den almindelige signatur i hele suiten – og er den eneste 

måde at nulstille denne på.  

 

 

Det kodeord man 

bruger til at logge 

på Ludus 

 

Efterlades blankt 

 

Ønsket signatur 
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Signatur til interne karakterer i Ludus Web 
Interne karakterer administreres i Ludus Web i menupunktet ”Karakterer”. Her kan man nulstille 

signaturen til de indtastning af de interne karakterer. Dette gør man enten for alle lærere eller for alle 

medarbejdere.  

 
 

Herudover kan man nulstille for en enkelt lærer ved at slå vedkommende op i menupunktet ”Lærer”. 

 

Efter nulstilling vil læreren eller medarbejderen blive bedt om at oprette en ny kode, første gang de 

herefter logger på Ludus Web og anvender funktionalitet til at taste interne karakterer, vil de blive 

bedt om at oprette en ny signatur. Signaturen kan indeholde såvel cifre som små og store bogstaver 

og specialtegn.  

Nulstilling af signatur til interne karakterer i Ludus Web har ikke betydning for den almindelige 

signatur som administreres alene i Ludus.  

 

 


