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IT Center Syd byder dig velkommen til EUC Syd.  

 

Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som Studerende/Elev/kursist, at be-
nytte de forskellige IT faciliteter som du vil få brug for her på EUC Syd. 

Under dit ophold på EUC Syd, vil du af din lærer få udleveret et UNI login, samt kodeord som du 
skal bruge til at logge ind på skolens computere med.  

HUSK altid at logge af en computer igen, hvis du er logget på en af skolens computer.           
Har du din egen bærbare computer med, kan du komme på nettet ved at logge på IT-Center Syd
(Free), som ikke kræver UNILogin.   

Du vil også skulle bruge det til andre faciliteter så som Elevplan, https://www.elevplan.dk , og e-
mail på http://office365.itcsyd.dk  

Når du er ny elev/studerende får du automatisk 75 kr. sat ind på din print konto. Print koster, 
sort/hvid 0,30 kr. pr. side, farve 0,40 kr. pr. side. For A3 er det sort/hvid 0,40 kr. pr. side og far-
ve 0,50kr. pr. side. 

Du kan finde vejledninger på www.itcsyd.dk under ”Vejledninger - elever”, samt på siden kan du 
se om der er drift forstyrrelser og andre nyttige links.  

Se vejledningen igennem, og har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte IT Center syd. 

 

Venlig hilsen 

 
HelpDesk  
IT Center Syd 
Tlf.: 7412 4422  
Mail: support@itcsyd.dk 
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Ændring af kodeord, samt tilføjelse af mobil nr. 

Når du starter på EUC Syd, får du udleveret et standard kodeord med dit UNI login. Dette kan 
du selv ændre til noget du ønsker. Der er dog krav til hvad det må og skal indeholde. Det skal 
fylde minimum 8 tegn, indeholde et stort bogstav og et tal. Det må ikke indeholde dit eget 
navn eller CPR nr. IT anbefaler du ændrer dit kodeord første gang. HUSK ikke at udlevere dit  
kodeord til andre. Vi anbefaler kraftigt at du tilføjer dit mobil nr. så har vi mulighed for at sen-
de dit kodeord på mobil i tilfælde af du glemmer dit kodeord. 

Fra en PC på skolen skal du gå ind på følgende adresse: 
http://ums.eucsyd.dk 

  

Så får du dette billede frem. Her skal du trykke på ”skift dit Tast her dit nye kodeord, og tryk 
”skift” Dit kodeord er nu skiftet alle 
steder, også elevplan og fronter 
m.m. 

For at ændre dit mobil nummer skal du trykke på den 
orange knap med en hængelås i. Herefter får du en menu 
frem med flere valg muligheder. Her kan du trykke på 
knappen ”mobilnummer” 

Tast dit mobilnummer og tryk ”gem” 
og dit mobil nummer  er registreret. 
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Hvordan får jeg min computer på det Trådløse netværk  

Hver skole som er med i IT-Center Syd's driftsløsning har deres eget SSID navn, som er 
skolens navn. 
Vælg SSID på din enhed/computer, og tast det UNI login og adgangskode du har fået ud-
leveret af din skole. 
Bruger du MAC, iPhone eller iPad skal du godkende det certifikat den vil vise på din 
skærm efter tast af UNI login og adgangskode. 
Bruger du Android skal du lave en ændring under punktet "Fase 2-godkendelse", her skal 
den ændres til "MSCHAPv-2" Tast derefter UNI login ved "identitet" og adgangskode. 
Ved få Android skal man også vælge at telefonen ikke skal "godkende" certifikat. 

Få adgang til fællesdrev og netværksdrev fra egen computer 

Ved at installere VPN Tools, som ligger på vores hjemmeside www.itcsyd.dk under vejled-
ninger/elever. Kan du få adgang til fællesdrevet samt dit personlige drev, som du får tildelt 

når du starter på skolen. 
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Under dit ophold på EUC Syd, får du også din egen E-mail adresse som starter 
med dit UNI login (Som du har fået udleveret af din lærer) efterfulgt af 
@elevcampus.dk  

    Du tilgår din e-mail via denne adresse:       
         http://mail.elevcampus.dk 

 

Du kan få gratis Microsoft office tíl din egen computer, så længe du er studerende. 

Med Office 365 har du muligheden for at installere Office pakken 2016. 

Du kan finde vejledningen til Office 365 på www.itcsyd.dk under ”services-elever” 
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Hvordan udskriver jeg fra egen computer 

Gå ind på siden www.itcsyd.dk og under fanen skoler vælger du EUC Syd. 

Under Links for elever tryk på installation af print til Windows. 

1.Ved at trykker på installation af 
print til Windows, så begynder den 

at installere printer. 

2.Du finder alle dine printere ved søge 
efter Printere og scannere i Windows. 

3.Her vælger du den printer du vil bruge. 4.Skriv her dit Unilogin 
og adgangskode. 

Dit printe job er klar ved printeren. 
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UDDATA+ er webbaseret og er dit campusportal, hvor du kan udveksle data, se 
dit skema, fravær, dokumenter, karakter m.m. kan som udgangspunkt vises i 
alle browsere. Det anbefales dog så vidt muligt at bruge Google Chrome.  

 

Du logger ind på UDDATA+ på følgende måde: 

Link https://all.uddataplus.dk 

https://www.all.uddataplus.dk 

1. Tryk her på knappen ”UNI-Login” 

2. Vælg en institution ”EUC Syd” og tryk 

på knappen ”UNI-Login”  

OBS – Du skal IKKE udfylde dit bruger-

navn og adgangskode her. 

3. Skriv dit UNI-Login i 

”Brugernavn” og adgangskode 
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Praktikpladsen - Mødested for elever og 
      virksomheder. 

    https://www.praktikpladsen.dk/  

https://www.praktikpladsen.dk/

