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Ét login med mange formål 
Et UNI-Login er et bruger-id, der giver elever, lærere, ledere og 

administrative medarbejdere adgang til en lang række nettjenester, 

bl.a. dem, der rummer de obligatoriske adgangsprøver, nationale test 

og det digitale ansøgningssystem. Skoler og institutioner med UNI-Login har 

udpeget en eller flere brugeradministratorer. Brugeradministratoren varetager 

oprettelser af og ændringer i lærernes og elevernes UNI-Login. Da det er skolernes 

opgave at vedligeholde brugerdata i UNI-Login-systemet, spiller skolens brugeradministrator(er) en 

central rolle. 

Fejlkilder 
Brugeren får fejl når de forsøger at logge ind med UNI-Login 

 Tjek at brugeren er tilknyttet skolens institutionsnummer, som primær institution. 

 Ved Login fra fx mobiltelefon angiver telefonen som standard det første bogstav med 

stort – husk at rette det til småt. 

 Der kan kun være angivet én primærinstitution i dette modul. Er vedkommende tilknyttet 

flere institutioner, vil han/hun kun kunne logge på LUDUS Web på den primærinstitution. 

 Når nye brugere får lavet UNI-C logins skal de importeres i Ludus Suite, og herefter 

skal de oprettes som almindelige LUDUS Web-brugere for at kunne logge på med deres 

UNI-Login. 
 

Brugeren har et UNI-Login fra en tidligere skole, men den melder fejl ved loginforsøg 

 Hvis brugeren allerede har UNI-Login fra andre sider eller tjenester, kan disse kun 

benyttes hvis deres CPR-nummer er tilknyttet - ellers skal de oprettes på ny. 
 

Der er mange fejl ved udtræk til UNI-Login fra Ludus Web 

 kan det ofte afhjælpes ved at lave en oprydning af kursister der ikke længere er aktive. 

Dette gøres under Uni-C´s administration og de yder selv support hvis der er behov for 

dette. 

 

Læs i øvrigt meget mere om at være brugeradministrator af NemID på dette link til viden.stil.dk 

https://viden.stil.dk/display/STILVIDENOFFENTLIG/Unilogin+%7C+Brugeradministrator 

 
 

Sikkerheds OBS 
Den session-timeout er sat for brugerne i Ludus Web, fungerer ikke hvis brugeren er logget på 

med sit UNI-Login flere steder på én gang. Hvis en lærer er logget på en bibliotekstjeneste med 

sit UNI-Login og herefter logger på Ludus Web - så vil timeouten ikke smide læreren af så 

længe vedkommende er aktivt logget ind på den anden tjeneste. 

Se evt. mere om UNI-Login i EG´s Tips og Tricks nr. 121 
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