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KEA FACILITY OG IT - DRIFTEN

• drifter og vedligeholder KEAs bygninger ude og inde inkl. inventar

• er ansvarlig for kantiner, vagt og rengøring

Læs mere om vores ydelser i studiehåndbogen på mit.kea.dk

Spørgsmål eller problemer?

Oplever du fejl og mangler, eller har du spørgsmål og kommentarer til 

områderne under Facility og IT – så skriv til servicedesk@kea.dk



4

IT INTRO

KEA Login

Dit KEA login til din studenter e-mail og til KEAs systemer generelt er sammensat således:

4 bogstaver fra dit fornavn + 4 vilkårlige karakterer + @stud.kea.dk

Adgangskoden vil blive udleveret til dig af din underviser, og du kan efterfølgende ændre den  
på UMS.

Brugernavn: xxxxxxxx@stud.kea.dk
Adgangskode: Kxxxxxx#

Eksempel: 

Brugernavn: makd791g@stud.kea.dk

Adgangskode: Kxxxxxx#

OBS! Din adgangs er en autogenereret kode, der altid starter med stort “K” og 
slutter med “#”

Dit KEA Login ophører med at eksistere ved dimitering eller udmelding.



DIT KEA LOGIN
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Dit KEA Login kan benyttes til de forskellige 

services, som KEA tilbyder.

Dette kan for eksempelvis, være:

• KEA WiFi

• KEA Mail mail.stud.kea.dk

• KEA Print papercut.kea.dk

• Fronter kea.dk/fronter

• UMS ums.kea.dk

• Office 365 office.com

• Wiseflow WISEflow.net

IT INTRO

mail.kea.dk
http://papercut.kea.dk/
http://kea.dk/fronter
https://ums.kea.dk/
http://office.com/
https://europe.wiseflow.net/
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KEA WiFi (trådløst netværk)

Trådløse netværk i KEA:

• KEA (anbefalet netværk) 

• KEA-PUBLIC (adgangskode kræves ikke, bemærk at der er begrænset 

hastighed)

Vejledning til login på “KEA”-netværket

1. Vælg det trådløse netværk ”KEA”

2. Login med dit KEA Login

Brugernavn: xxxxxxxx@stud.kea.dk
Adgangskode: Kxxxxxx#
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Log på UMS.kea.dk:

1. Log på med dit KEA Login (brugernavn + adgangskode)
2. Tryk ”Log ind”
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UMS – ums.kea.dk

Skift af kodeord via SMS:

1. Klik på ”Skift dit kodeord”, hvor du kan ændre dit 

nuværende kodeord. 

2. Klik på “Dine oplysninger”, hvor du kan ændre dit

mobilnummer, hvis det ikke er korrekt.

Krav til nyt kodeord:
• Minimumlængden er 8 karakterer
• Må ikke indeholde dit brugernavn, 

initialer, e-mailadresse eller dine 
navne

• Dine seneste 5 kodeord kan ikke 
genbruges

• Skal indeholde mindst 1 karakter fra 
mindst 3 af følgende 4 kategorier:

• STORE bogstaver (A-Z)
• Små bogstaver (a-z)
• Tal (0-9)
• Specialtegn (~`!@#$%^&*()+=_-

{}[]\|:;”’?/<>,.)
• Dit kodeord udløber efter 180 dage 

(du modtager en e-mail en måned før 
udløb).

Hvis ovenstående krav ikke overholdes, vil du få 
besked om dette.

Hvis du ikke kan huske dit gamle kodeord, kan 
du sende en SMS til:
+45 2114 9984 med teksten: kodeord

Du kan også bede om at få det nulstillet af KEA 
Service Desk ved personligt fremmøde i 
Frontdesk på GBG el. L16.

Har du yderligere spørgsmål kan du kontakte 
Service Desk på telefon:
4646 0046

2.1.
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På UMS kan du:

• Ændre din adgangskode (login påkrævet).

• Få nulstillet din adgangskode ved at sende en SMS fra dit 

mobilnummer, som dog skal være registreret på din profil i UMS.

• Få opdateringer fra din underviser om ændringer som f.eks. 

aflysning af undervisning.

UMS – ums.kea.dk
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KEA Print

Print/kopiering

Sort/hvid A4: 0,50 kr.

Farve A4: 1,50 kr.

Sort/hvid A3: 1,00 kr.

Farve A3: 3,00 kr.

Yderligere information:

http://papercut.kea.dk
Benyt KEA Login

OBS! Du kan kun scanne til KEA mails.
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Dit studiekort kan bruges til at printe og scanne.

Q: Hvordan indsætter jeg penge på mit studiekort, så jeg kan printe?
A: Du indbetaler med dit kreditkort via papercut.kea.dk

Q: Kan studiekortet bruges til andet?
A: Ja, det giver dig adgang til relevante områder på KEA

Q: Hvor henvender jeg mig, hvis mit studiekort ikke virker?
A: Henvend dig venligst til KEA Studieservice

OBS: Du kan godt få refunderet det indestående beløb på din konto. 
Vær  dog opmærksom på, at administrationsgebyret beløber sig til 
125 DKR.

KEA Studiekort
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Fronter
www.kea.dk/fronter

Benyt Uni Login (Se nedenstående billede). Du logger ind med dit KEA Login.

Hvis du oplever problemer med adgang eller rettigheder til rum eller mapper på Fronter, skal du 
kontakte KEA Studieservice på din lokation.

http://www.kea.dk/fronter
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• Efter du er logget på Fronter, tryk på ”Rum”

Hvordan finder jeg mit rum?

Her kan du:
• Søge efter dit hold
• Se om dit hold står under ”Andre rum”

Du vil i de kommende dage blive 
orienteret om videre brug af Fronter
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HVORDAN SER JEG MIT SKEMA?

KEAplan

http://keaplan.kea.dk

Her skal du vælge STUDENT SETS 
når du som studerende vil se dit 
skema

Herefter skal du vælge: 

Department

- det programområde din uddannelse ligger 
under - BYG, DIG, DES, TEK

Select studentset

- din specifikke uddannelse og dit hold 

Weeks

- her kan du vælge enten en enkelt uge eller hele 
semesteret F2020 

Gammeldags visning ja, 

men til gengæld er den altid opdateret 
KLIK - View Timetable - for at se skemaet

http://keaplan.kea.dk/


15

IT INTRO

HVORDAN SER JEG MIT SKEMA?

Publish

http://publish.kea.dk

Brug anden browser end 

Internet Explorer.

Her skal du logge ind med KEA 
login og vælge Find timetable
når du som studerende vil se dit 
skema

Skemaet kan hentes ned på din mobil eller i 
den kalender du bruger

… til gengæld er det et pull og ikke push 
system, så du skal opdatere din visning for at 
då de seneste skemaændringer med   

… men du kan få en notifikation, hvis der er 
sket en ændring, så du ved, hvornår du skal 
opdatere.

Der ligger en vejledning til begge systemer på it.kea.dk

http://keaplan.kea.dk/
http://www.it.kea.dk/


KEA Service Desk

Service Desk er for ALLE på KEA.

Service Desk er, hvor du søger hjælp, når du har problemer eller spørgsmål 

angående KEAs IT, netværk og infrastruktur – samt bygningsdefekter, 

nedbrud i IT systemer, strømafbrydelse, møblering og udstyr, kantiner, 

vagter og rengøring osv.

Hvis du har spørgsmål eller problemer angående det ovenstående, så kan du 

sende en e-mail til servicedesk@kea.dk
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servicedesk@kea.dk

Når du sender en mail til KEA Service 
Desk, skal du sende den via din egen 
KEA Mail (xxxxxxxx@stud.kea.dk)

Når KEA Service Desk har modtaget din 
henvendelse, får du en mail retur med 
et sagsnummer i følgende format: 
SRxxxxx

Reminder: Når du kontakter KEA 
Service Desk for at følge op på sagen, 
bedes du henvise til dette sagsnummer. 
Dette fremskynder sagshåndteringen.

Sådan behandler vi din sag hos KEA Service Desk

mailto:servicedesk@kea.dk
mailto:xxxxx@stud.kea.dk
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Kontaktoplysninger 

Web
http://it.kea.dk

Mail
KEA Service Desk : servicedesk@kea.dk

Tlf. 
+45 4646 0046

Telefontider

Mandag - torsdag: 8:00-16:00 
Fredag: 8.00-15.00

Personlig henvendelse 

Frontdesk på Guldbergsgade 29N er åben mandag til fredag fra kl. 8-15
Frontdesk på Lygten 16 er åben mandag til fredag fra kl. 9-15

http://it.kea.dk/
mailto:servicedesk@kea.dk


TAK FOR DIN TID

SPØRGSMÅL?
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1. Åben kahoot.it på din telefon eller computer
2. Indtast den Game PIN, som du får af instruktøren, og tryk 
på Enter

Følg efterfølgende vejledninger fra instruktør


