
   

       

         

               

          

          
                

   

 

  

   

  

        

 
 

   

        

Version: [1.1.0] 

Sådan kommer du tilbage til din konto – låser op. 

Vejledning i at komme tilbage til din konto, hvis du har glemt din kode, den er udløbet eller låst. 

Dette kan gøres fra ”ikke administrative pc’er” og mobile enheder. 

Det kræver dog at du tidligere har registéret dig her https://aka.ms/ssprsetup. Er du ikke allerede 
registreret, skal du kontakte servicedesken på 89701550, da du ikke vil kunne gøre brug af denne 
selvbetjeningsløsning før du er regisreret. 

1. Kom tilbage til din konto 

a. Gå til https://aka.ms/sspr 

b. Indtast konto(drxxxxx@silkeborg.dk) 

c. Skriv de bogstaver du ser i ruden. 

2. Vælg hvordan du vil låse din konto op. 

Fx svar på 3 af de 5 sikkerheds spørgsmål. 
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Vælger du mobilnr eller alternativ mail modtager du en 6 ciferet kode, på den mail eller det 
mobilnummer du har indtastet. Den kode taster du ind. 

OBS: På overstående billede ser du kun de valgmuligheder du oprettede i registreringen. Hvis 
du eks. ikke har udfyldt sikkerhedsspørgsmålene, vil disse ikke fremgå. 

3. Opret ny kode 

Vælger du mobilnummer eller alternativ mail modtager du en 6 ciferet kode, den taster du ind, 
Efter
 

Indtast din nye adgangskode og tryk ’Udfør’. Du har nu adgang til din konto igen.
 
HUSK:
 

1. Kodeordet må ikke indeholde hele eller dele af dit navn eller dit brugernavn. 
2. Kodeordet SKAL indeholde mindst én af følgende karakterer 

A. Store bogstaver: A-Z 
B. Små bogstaver: a - z 
C. Tal: 0 – 9 
D. Specialtegn: (~!@#$%^&*_-+=`|\(){}[]:;"'<>,.?/) 

3. Kodeordet skal minimum være 8 karakterer langt. 
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4. Bekræftigelses mail
 

Du modtager en bekræftigelses mail fra Microsoft, at din kode er skiftet.
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