
	   	    

Avdelningen	  för	  IT	  och	  media	  	  

Ditt	  universitetskonto/kort
Vad är ett  universitetskonto? 
Som student vid Stockholms universitet får du via 
universitetskontot tillgång till ett paket av IT-tjänster för 
bland annat kommunikation, datalagring och IT-säkerhet. För 
att nå dessa centrala tjänster loggar du in med ditt 
användarnamn och lösenord.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Genom universitetskontot får du 
bland annat til lgång til l :  
Mitt universitet 
Logga in med ditt universitetskonto på Stockholms 
universitets gemensamma portal »Mitt universitet« 
(mitt.su.se). Här kan du bland annat läsa e-post, anmäla dig 
till tentor, redigera din kontaktinformation, se betyg och 
sammanställa studieintyg. Använder du inte e-posten i Mitt 
universitet bör du dirigera om den till en adress du 
regelbundet besöker. Detta gör du under ”Kontohantering”. 
Arbetar du vid universitetets datorer har du även tillgång till 
en hemkatalog (Z:) där du kan spara dina dokument. Vill du nå 
hemkatalogen från annan dator behöver du installera ett 
särskilt program. Gå till http://support.it.su.se och sök på 
»Fjärranslutning till hemkatalogen«.  

Trådlöst nät   
Stockholms universitet är en del av eduroam, det innebär att 
du kan använda din konfigurerade enhet på de flesta 
universitet i Europa. Med lite konfiguration ansluts din enhet 
till nätverket på ett säkert sätt. Mer information om eduroam 
hittas på http://support.it.su.se under »Nät och uppkoppling « 
och »Trådlöst nät«. 

Mondo  
Logga in med ditt universitetskonto på »Mondo« 
(mondo.su.se). Där kan du bland annat kommunicera med 
lärare och kurskamrater, hämta och lämna 
inlämningsuppgifter samt få information om 
schemaändringar. Tänk på att dina kursflikar i Mondo syns 
först när din lärare skapat sajten och du har registrerat dig på 
kursen. Om du inte ser din kurs – kontakta din lärare. 

Bibliotekstjänster  
Användning av de flesta av bibliotekstjänsterna förutsätter att 
du har ett aktiverat universitetskort. Det får du hos helpdesk i 
Lantis. Sedan kan du logga in med ditt universitetskonto på 
universitetsbiblioteket (sub.su.se) och komma åt databaser, 
e-tidskrifter, e-böcker med mera.  

Datorsalar och utskrifter 
Logga in med ditt universitetskonto på datorerna i 
datorsalarna. Skrivare med möjlighet till enkel- och 
dubbelsidigt, färg och häftat finns i alla våra datorsalar, se 
su.se/studentsupport/print. När du har aktiverat ditt 
konto så är det laddat med 10 kr. Därefter köper du 
utskrifter på »Mitt universitet«.  En förteckning över 
datorsalarna hittar du på nästa sida. 

Universitetskortet 
Universitetskortet används vid lån på universitetsbiblioteket, 
samt för att använda utskrifts- och kopieringstjänsten 
»Printomat« som finns i datorsalarna. Universitetskortet kan 
du hämta hos helpdesk i Lantis. Tänk på att kortet alltid gäller 
när du studerar vid Stockholms universitet. Det är alltså 
samma kort som skall användas om du börjar studera på nytt 
efter flera år.  

Här köper du utskrifter och kopior 
Gå till »Mitt universitet«  (mitt.su.se) och klicka på »Köp 
utskrifter«. Betalning sker med Visa eller MasterCard. 
 
 

Tänk på att det kan ta ett  par timmar 
innan ett nytt konto är aktiverat och kan 
användas.    

Användarnamn och lösenord  
OBS! Håll reda på dina inloggningsuppgifter.  
De gäller hela din studietid, även om du gör 
uppehåll. Det är av största vikt att du skyddar ditt 
lösenord så att andra inte får tillgång till det. Det 
är du som är ansvarig för ditt konto och dess 
innehåll.  

Så byter du lösenord 
Gå till kontohantering.su.se och klicka på länken 
»Ändra lösenord«. Tänk på att det kan ta upp till 4 
timmar innan ditt nya lösenord kan användas. 

Om du har förlorat dina 
inloggningsuppgifter kan du gå ti l l  
mitt.su.se för att  få nya.  
 



	   	   	    

 

Så loggar du in på datorerna 
på Frescati  
 
Logga in med ditt användarnamn och lösenord. Glöm inte att 
logga ut från datorn varje gång du jobbat klart! Klicka på 
START-menyn och sedan »Log off«. Ta allt id för vana att 
spara dina dokument kontinuerligt!  

Datorsalar Frescati  
Datorsal  Lantis  
Markplanet under Restaurang Lantis. Öppet: 06.30-22.00, fre 
06.30-20.00, lör-sön 08.00-18.00, helgdagar stängt. Även 
trådlösa arbetsplatser med el-uttag. Längst in i salen hittar du 
även helpdesk. 

Datorsal  A2 
Södra huset, hus A, plan 2. Öppettider: mån-tor 06.30–22.00, 
fre 06.30–20.00, lör–sön 08.00–18.00, helgdagar stängt.   

Datorsal  A5 (A5164) 
Södra huset, hus A, plan 5. Öppettider mån–tor 06.30–22.00, 
fre 06.30–20.00. A5164 är en tyst sal för enskilt arbete.  

Datorsal  A5 (A5155) 
Södra huset, hus A, plan 5.  Öppettider mån–tor 06.30–22.00, 
fre 06.30–20.00. 
 
Observera att i övriga salar som inte tillhör avdelningen för IT 
och media kan särskilda koder eller inloggningsuppgifter 
krävas. Dessa får du i förekommande fall av berörd institution. 
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Skriva ut,  kopiera och skanna 
 
Skriva ut:  Logga in på en dator, skriv ut på »Printomat«, gå 
till skrivaren och svep ditt universitetskort över kortläsaren så 
kommer din kö upp på displayen. Kopiera: Svep ditt kort över 
läsaren och tryck på »Copy«. Skanna: Svep ditt kort, tryck på 
»Scan«, markera sedan ditt användarnamn på displayen så att 
det blir orange, placera dokumentet på glaset och tryck på den 
gröna knappen. Det skannade dokumentet går till din 
webbmail i Mitt universitet.  
   

Overhead   
OH-utskrifter går inte att utföra i ovanstående datorsalar! På 
US-AB i Datorsal Lantis kan du mot betalning göra utskrifter 
eller kopiera på overhead samt laminera. 
 

När blir  du student?  
Tänk på att din status bestäms av om din institution har 
registrerat dig som student eller inte. Har du inte registrerat  
dig som student för innevarande termin så kan du exempelvis 
inte låna kurslitteratur i universitetsbiblioteket eller se dina 
kursflikar i Mondo. 
 
OBS! Spara aldrig dina dokument på skrivbordet på 
datorerna i  datorsalarna! Allt  som läggs där raderas!  
Lagra dina dokument i  din hemkatalog (Z:)  el ler  på 
ditt  USB-minne i  stället.  
 
Tänk på att andra öppettider kan gälla för 
datorsalarna och helpdesk under månaderna maj-
september och kring helgdagar,  se 
www.su.se/studentsupport.   
 
 
 
 

HJÄLP – SUPPORT – FRÅGOR? 
 
Hos helpdesk i datorsal Lantis kan du bland annat aktivera ditt universitetskonto, hämta ditt universitetskort, hyra 
programlicenser, få ut borttappade inloggningsuppgifter och få svar på frågor om ditt universitetskonto, våra datorsalar 
eller allmänna frågor om Stockholms universitets nät- och datorresurser. Helpdesk i Lantis har under terminen öppet mån-
fre 09.00-16.30. Andra öppettider gäller maj – september och kring helger.  
 
OBS! Vi ger inte användarsupport på bärbara datorer. 
 
Du kan även mejla dina frågor till helpdesk (helpdesk@su.se) eller ringa på telefon 08-16 19 99 vardagar 08.00-16.00 
(1/5–15/9), 08.00–16.40 (16/9–30/4). 
 
Information, hjälpfunktioner och svar på vanliga frågor om IT för studenter f inns i  supportdatabasen 
Support.IT  
(http://support. it .su.se) .  Information om IT-stöd för studenter f inns på www.su.se/studentsupport.  


