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1 2 3, så er du på nettet  

 

 

 

Hvis der er problemer, eller du mangler netværkskabler, kan du kontakte help desk på 4189 3300, lokale: 

03.205. Hvis der er behov for at åbne flere eller andre stik, kan der sendes en forespørgsel til: 

aarhus.st.it@au.dk 

 

 

WIFI adgang for bærbare computere 

For at sætte din computer op til WIFI, skal du først tilslutte netværkskablet, så du har mulighed for at gå ind 

på dette link: http://wifi.au.dk/auto_setup_employee.php. Linket åbner automatisk op for en 

installationsguide til det styresystem, du anvender, men skulle du alligevel have brug for en guide til et 

andet styresystem, kan du finde en liste over operativsystemer i højre side af skærmen.  

WIFI adgang for mobiler og ipads 

Vælg det trådløse netværk ”eduroam” og indtast din e-mailadresse og adgangskode. 

 

1 
•Udpak dit udstyr. 

•Forbind udstyret. 

2 
•Tilslut netværkskablet i væggen ved den blå/grønne prik. 

•Tilslut udstyret til stikkontakten.  

3 
•Tænd udstyret 

•Alt skulle gerne fungere som på DA. 

mailto:aarhus.st.it@au.dk
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Fællesdrev 

For at få adgang til fællesdrev, brug VPN forbindelse, når du er på WIFI. 

 

 

 

Printere 

For at få nem adgang til printere: 

1: Hold windows tasten nede og tryk på r: 

2: Skriv nu: 

 

 

3: Herefter popper et nyt vindue op med listen over vores printere. Her skal i lede efter de printere der 

starter med 3210. Herunder kan I se, hvilke numre, der skal efterfølge 3210-nummeret: 

\\print.uni.au.dk\3210-03195-c-1 = Gælder for printer i lokale 03.195 

\\print.uni.au.dk\3210-03226-c-1 = Gælder for printer i lokale 03.226 

\\print.uni.au.dk\3210-04134-c-1 = Gælder for printer i lokale 04.134 

\\print.uni.au.dk\3210-04208-c-1 = Gælder for printer i lokale 04.208 

\\print.uni.au.dk\3210-04214-c-1 = Gælder for printer i lokale 04.214 

\\print.uni.au.dk\3210-05163-c-1 = Gælder for printer i lokale 05.163 

 

4: Højreklik på printeren og tryk connect. Så vil den installere og være klar i løbet af nogle minutter. 
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