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Återställning av lösenord- registrering av ditt mobilnummer
Om du någon gång skulle glömma bort ditt lösenord (till att logga in på din dator) kan du nu
enkelt få hjälp med detta genom att begära en återställningskod till din mobiltelefon.
Enda kravet är att du först måste ha registrerat ditt mobilnummer dit du önskar få din
återställningskod skickad. Du kan enbart utföra registreringen när du är på ditt arbete.
Vi kommer här på ett enkelt sätt visa dig hur du ska gå tillväga.
1. När du loggar in som vanligt på din dator kommer nedanstående fönster att visas. Klicka
på Nästa.
(Om du inte önskar registrera ditt mobilnummer just nu kan du bara stänga fönstret. Du
kommer få en ny chans vid nästa inloggning).

2. Av säkerhetsskäl kommer du nu få ange ditt nuvarande lösenord en extra gång. Skriv in
ditt nuvarande lösenord och klicka sedan på Nästa.
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3. Nedanstående ruta kommer nu visas.
Nu är det dags att ange ditt mobilnummer som så småningom ska ta emot din
återställningskod för att du själv ska kunna återställa ditt lösenord.
Var extra noggrann med att ange telefonnumret till den telefon du alltid har med dig, det
behöver alltså inte vara en tjänstemobil utan det går utmärkt att ange ett privat
mobilnummer här också.
När du angett ditt mobilnummer, klicka på Nästa.

4. Nu är du färdig med din registrering vilket innebär att om du skulle glömma bort ditt
lösenord så kan du på ett enkelt sätt begära en återställningskod till det mobilnummer du
angav i föregående steg.
Du kan nu stänga fönstret.

Vid eventuella frågor är du varmt välkommen att kontakta Servicedesk på anknytning 6000 eller
externt 0142-36 6000.
Vi finns här för dig!
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