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Ændringer hos STIL 
 

Den 17. oktober 2022 nedlægges én af Unilogins databaser og erstattes af en mere fremtidssikret løsning. Samme 

dag lukker Unilogin Brugeradministration ba.emu.dk og alle brugeradministratorer i Unilogin-regi med særlige 

rettigheder på tværs af flere systemer lukker. Ændringen har betydning for den måde, brugere genkendes i bl.a. 

Skolebordet. 

Hidtil har brugerens Unilogin id (UniID) også være brugerens Unilogin brugernavn. Fremover eksisterer Unilogin 

brugernavn ikke - og for nye brugere, som ikke er kendt i Unilogins infrastruktur, vil UniID fremover overgå til at 

være 10 tilfældige tal og bogstaver. UniID er udelukkende en unik identifikation af brugeren mellem forskellige 

systemer og Unilogin - og kan ikke bruges som login brugernavn i f.eks. lokale AD og Azure AD. 

Ændringen betyder også, at valideringen af brugeren er lagt ud til kommunerne/skolerne (som typisk har en 

leverandør til administrationen af brugere). Da Unilogin ikke længere leverer et standardiseret brugernavn, kan hver 

enkelt kommune/skole/leverandør selv vælge, hvordan brugernavnet skal dannes – og dermed kan det ikke 

længere anvendes som nøgle til at identificere den enkelte bruger mellem forskellige systemer. 

Sådan håndterer Nordic Cloud Technologies ændringen 

Skolebordet trækker løbende data fra STIL med informationer om bl.a. elever, lærere, skoler og klasser for at kunne 

danne den samlede struktur i Skolebordet. Hidtil har UniID (og dermed Unilogin brugernavnet) kunnet matches 

mod brugernavnet (Principalname) i Azure AD, for at identificere brugeren i Skolebordet. Fremover er det ikke 

muligt, fordi STIL data ikke længere indeholder brugernavn – men kun den unikke UniID. Der er derfor brug for en 

nøgle mellem brugerens STIL data og brugerens konto på skolen. 

Nordic Cloud Technologies håndterer brugere 

For kunder hvor Nordic Cloud Technologies direkte eller indirekte via import program håndterer brugere på 

kommunens/skolens Azure Tenant eller via OnPrem AD, tilføjes et ekstra felt til hver enkelt bruger med UniID: 

- For On Premise AD: xUniID 

- For Azure AD: extension_{app registration id}_xUniID 

Nordic Cloud Technologies håndterer ikke brugere 

For kunder der benytter andre leverandører til håndtering af brugere, er det ligeledes nødvendigt, at hver enkelt 

bruger udvides med et felt til UniID, så Skolebordet har mulighed for at matche STIL data med brugeren. Nordic 

Cloud Technologies foreslår overstående løsning med et ekstra felt på brugeren med navnet xUniID, men indgår 

gerne i dialog med leverandøren for i fællesskab at håndtere ændringen. 

Ønsker I en anden løsning end xUniID attributten bedes i rette henvendelse til Nordic Cloud Technologies Support 

på telefonnummer +45 8877 4100 eller skriv til support@nordiccloud.dk senest mandag den 10. oktober 2022. 
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