Användarkonto på Högskolan i Skövde
För att du som student skall kunna använda dig av datorer i det lokala nätverket på
Högskolan i Skövde måste du skaffa dig ett personligt användarkonto. Dessa konton
administreras av högskolans IT-service. Med ditt användarkonto följer en personlig epostadress. Har du redan ett användarkonto på högskolan behöver du inte göra denna
kontoansökan.
För att få tillgång till ditt användarkonto fyll i kontoansökan och skicka den till:
IT-service
Kontoansökan
Box 408
54128 Skövde
När IT-service mottagit kontoansökan skickas uppgifter för ditt användarkonto till din
folkbokföringsadress.
Aktuella regler hittar du under http://www.his.se/it/datorregler. Dessa ska du läsa innan du
skickar in din ansökan.
Användarkontot ger dig tillgång till centrala system som e-post, Studentportalen,
bibliotekets olika databaser hemifrån etc.
Instruktioner för hur du byter lösenord och använder högskolans datorresurser hittar du på
IT-service självserviceportal http://www.his.se/helpit.
Detta användarkonto är aktivt till och med sex månader efter din sista registrering på
Högskolan i Skövde.

Kontoansökan
Personnummer:

………………………………………………………………………………………………………………

Namn:

………………………………………………………………………………………………………………

E-post:

………………………………………………………………………………………………………………

Härmed intygas att undertecknad har tagit del av, samt förstått innebörden av de
säkerhetsföreskrifter och regler som gäller för användning av datorer vid Högskolan i Skövde. Det
åligger mig också att hålla mig informerad vad det gäller förändringar/tillägg till dessa regler.
Jag är dessutom införstådd med att uppenbart missbruk av utrustning och andra resurser samt
förtroendet att utan handledare vistas i datorsalar/laborationer kan medföra avstängning från dessa.
Jag ger även mitt medgivande till att följande får publiceras på webben:
•
•
•

Namn
E-postadress
Kurs och programtillhörighet

In English
I hereby comply to the rules and security regulations concerning using the computers on Högskolan i
Skövde. It is also my responsibility to keep myself informed if there are any changes to these rules.
I am also aware of that any misuse of the computers or violation of the rules may leed to suspention
of my account.
I also comply to publish the following information on the web:
•
•
•

Name
E-mail
Course belonging

Datum: ……………………………………… Namnteckning: …………………………………………………….....

