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Dato Ændring Udført af 
30-01-2023 Ny vejledning HHL 
   

 
Indledning 
Denne vejledning viser hvordan man ser hvilke adgange og rettigheder en identitet har, hvordan man 
tilføjer adgange og rettigheder, og hvordan man fjerner dem igen. 

Man skal være Tilknytningsadministrator eller Adgangsadministrator i IdM for at kunne administrere 
adgange. 

Endvidere beskrives hvordan man godkender adgange i IdM 

 

NB!! Da efterbehandlingen i forbindelse tildelingen af ERP-roller, kan være ret 
kompleks, kan der gå op til 24 timer før adgangen er tildelt. 
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Log på IdM 
Du logger på IdM fra denne adresse: 
https://idm.aau.dk/ 

 

Du skal logge på med din AAU-bruger og 
password (det samme som du bruger til 
at logge på din pc). 

 

 

 

Identitetsoversigt 
I IdMs identitetsoversigt, kan du se alle de oplysninger IdM har om en person. Også hvilke adgange 
vedkommende har. 

Hvis man ønsker at se oplysninger om en identitet, er identitetsoversigen det bedste sted, da man ikke, ved 
et uheld, kan ændre noget her. 

Identitetsoversigen ligger i hovedmenuen.  

 

På identitetsoversigten, kan man umiddelbart se flere ting, bl.a. organisatorisk tilhørsforhold, om man er 
ansat (har et medarbejdernr), er studerende (har et studienr), begge dele, eller ingen af delene. Man kan 
også se den primære email-adresse. 

Der kan søges på AAUID, CPRnr, Fornavn, Efternavn, FULDE navn, medarbejdernr, studienr, primær e-
mailadresse. 

Nedenfor er der søgt på Helle Harken, og vi kan umiddelbart se, at Helle hedder Larsen til efternavn, er 
placeret i Sikkerhed og IAM, har medarbejdernr. 141867 og har primær e-mailadresse hhl@its.aau.dk   

https://idm.aau.dk/
mailto:hhl@its.aau.dk
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For at få yderligere oplysninger om Helle – f.eks. eksisterende adgange, åbner man profilen, ved at klikke på 
den. 

Eksisterende adgange findes under fanebladet Rettigheder. 

Her kan vi se at denne person (som ikke er Helle) bl.a. har adgang til Workzone, ERP, Dynamics m.m.. 
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Tildel adgang 
 

Tildeling af adgange foregår via Quicklink menuen. 

Du åbner Quicklink menuen ved at klikke på  i øverste venstre hjørne.  

Du lukker den igen ved at klikke på  

Klik på Administrer Adgang. Så åbnes undermenuen og du skal her vælge Administrer brugeradgang. 

 

 

Så åbnes billedet. Hvor du kan administrere adgange.  Først skal du finde den person der skal have ændret 
sine adgange: 

 

1. Indtast søgekriterie, det er de samme som ved udsøgning på identitetsoversigen. 
2. Tryk på søgeknappen (luppen) 
3. Marker den identitet der skal ændres, så cirklen bliver grøn. 
4. Tryk derefter på [Næste] 
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Så kommer du til det billede, hvor du kan vælge hvilke adgange der skal tildeles eller fjernes. 

 

1. Sørg for du står på det faneblad der hedder Tilføj adgang 
2. Find den rolle der skal gives adgang til. Indtast evt. en del af rollenavnet. F.eks., ERP. Alle ERP roller 

begynder med ERP. 
3. Tryk på søgeknappen (luppen) 
4. Marker den eller de roller der skal tildeles adgang til, så cirklen bliver grøn. 
5. Tryk derefter på [Næste] 

 

Herefter kommer et bekræftelsesbillede, hvor du kan checke om det er de rigtige adgange du har givet.  
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Hvis nogle er forkerte, kan du fjerne dem ved at trykke på krydset udfor rollen.  

Du kan se på rollen, hvem der ejer den, men det er ikke nødvendigvis samme person der skal godkende 
adgangen. 

Du har også mulighed for at tidsbegrænse rollen ved at trykke på kalender-ikonet i højre side og angive en 
start og slutdato.  

Og du kan sende en besked med til den person der skal godkende, ved at trykke på taleboble-ikonet i højre 
side. 

Og sidst, men ikke mindst, kan du gå tilbage og tilføje flere roller, eller fjerne roller der allerede er tilføjet. 

Når du er klar, trykker du på [Udfør] og IdM går i gang med at behandle tildelingerne. 

 

Specielt vedr. ERP: Fakturabehandler 
Fakturabehandlerrollen må ikke tildeles, hvis man også har en Kreditorgodkender rolle. 

Derfor er der lagt et tjek ind, der forhindrer dette. Når man prøver at tildele Fakturarollen til en der 
allerede har en ERP: Kreditorgodkender rolle, får man denne fejlbesked og kan ikke komme videre: 
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Spor min anmodninger 
Det er muligt at se hvor langt i processen IdM er kommet. Det gør man under Quicklink menuen 
Administrer Adgang => Spor min anmodninger: 

 

 

Her kan man se at der er anmodet om én adgang til Helle Harken Larsen. Den venter på at blive godkendt. 
Hvis man bliver utålmodig, kan man sende en rykker til den der skal godkende ved at trykke på mail-ikonet.  

 

Fjern adgang 
Tilgangen til at fjerne adgange er den samme som vil tildeling af adgange. 

Altså gå til Quicklink menu Administrer adgange => Administrer brugeradgang og fremfind den identitet 
det drejer sig om.  

Du kommer nu til det billede hvor du før tildelte adgange. 

1. Sørg for du står på det faneblad der hedder Fjern adgang 
2. Du får nu en liste over de adgange identiteten har. 
3. Begræns eventuelt de roller der vises 
4. Tryk på søgeknappen (luppen) 
5. Marker den eller de roller der skal fjernes adgang fra, så cirklen bliver rød. 
6. Tryk derefter på [Næste] 
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Herefter er det samme procedure som ved tildeling af adgange. 

Det er muligt at tilføje og fjerne adgange i samme arbejdsgang. 

 

 

Godkendelse af ERP adgange 
 

Der er flere måder at godkende ERP adgang i IdM, afhængig af typen af adgang.  

Nogle adgange skal godkendes af den bemyndigelsesberettigede, mens andre skal godkendes af 
tjenestestedsgodkenderen. 

Godkendelsen foregår på samme måde i IdM. 
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Anmodning om godkendelse 
Der sendes en mail til godkenderen med oplysninger om hvem der ønsker adgang til hvad: 

 

Godkendelse eller afvisning 
Godkenderen skal herefter logge på IdM og godkende eller afvise anmodningen. 

Man kan med fordel benytte det direkte link der er til godkendelsen. 

P.t. skal man trykke linket 2 gange for at blive ført til den rigtige opgave. Det er en fejl som vi forventer 
bliver rettet af IdM leverandøren. 

Første gang man trykker på linket, bliver man logget på IdM. 

Anden gang man trykker på linket, får man vist godkendelsen: 
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Her kan man så godkende eller afvise anmodningen. 

Det er muligt at skrive en kort kommentar/begrundelse for valget. 

 

Så har godkenderen gjort sit. 

 

Tilbagemelding om godkendelse 
Personen der har anmodet om adgangen får besked om resultatet og kan formidle oplysningerne videre til 
den berørte person. 
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