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Introduktion 
 

Keyloop ASP Portal er en web portal, der benyttes til at tilgå ASP forbindelser. 

- Portalen benyttes til at hente ASP forbindelser som fjernskrivebord 

- Portalen benyttes hvis ASP adgangskode er udløbet 
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Opret genvej til ASP Portalen 
 

Keyloop har udviklet en app, der opretter en internet-genvej til ASP Portalen og placerer den på 

skrivebordet. 

- Start siden https://keyloopinfo.com/asp 

- Kør filen der hentes (ASPCreateShortcut.exe) 

- Tast det 4-cifrede Keyloop kundenummer og tryk på Pilen/Enter 

 

 
(1234 er kun et eksempel) 

 
(ASP Portal genvej) 

  

https://keyloopinfo.com/asp
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Start ASP Portalen 
 

Keyloop ASP Portalen kan startes på 2 måder 

1. Kald siden https://asp-KUNDENR.asp1.keyloop.io 

2. Kald siden via internetgenvejen fra Opret genvej til ASP Portalen 

 
(ASP Portal genvej) 

 

- Indsæt ASP1 brugernavn og adgangskode (F.eks. asp1\c123abc) 

o HUSK at foran stille brugernavn med asp1\ 

- Klik Sign in 

  

https://asp-kundenr.asp1.keyloop.io/
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Opret forbindelse til ASP Skrivebordet 
 

På ASP portalen, kan der nu oprettes forbinde til de ASP forbindelser / Skriveborde, der er adgang 

til. 

 

- Klik en gang på ikonet, for at oprette forbindelse til ASP skrivebordet. 

 

- Vælg Spørg mig ikke igen… Hvis popup vindue ikke skal vises igen næste 

gang.  

- Klik på Opret forbindelse 
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Ændre en udløbet adgangskode 

Hvis ASP adgangskoden er udløbet, skal det skiftes inden der kan logges på en ASP forbindelse. 

Dette kan gøres fra ASP portalen, eller ved en lokal superbruger 

- Når der logges på ASP portalen med et ASP adgangskoden der er udløbet, vil 

portalen vise beskeden Your password is expired. Click here to change it  

 

- Klik here for at skifte adgangskode. 

 

- Indtast brugernavn med for anstillet asp1\, nuværende (udløbet) 

adgangskode, den nye adgangskode (to gange for bekræftelse) og klik på 

Submit. 

 

- Klik OK for at komme tilbage til loginsiden og log derefter på ASP portalen med 

den nye adgangskode. 
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Tilret en ASP forbindelse 

Hvis der er brug for at tilrette en ASP forbindelse (f.eks. hvis forbindelsen kun skal fylde én 

skærm), så skal der hentes og redigeres i forbindelses-filen. 

OBS Hvis ASP adgangskoden udløber, skal ASP portalen stadig benyttes for at skifte det 

- Start en ikke-Internet Explorer browser (f.eks. Chrome, Safari, Firefox, EDGE) 

- Find dit 4-cifrede ASP kundenummer (f.eks. 1234, benævnt KundeNr 

herunder) 

- Indtast adressen https://asp-KundeNr.asp1.keyloop.io  

 

 

- Indsæt ASP1 brugernavn og adgangskode (F.eks. asp1\c123abc) 

o HUSK at foran stille brugernavn med asp1\ 

- Klik Sign in 
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- På ASP portal siden, findes en liste over tilgængelige ASP forbindelser 

 

 

- Klik en gang på ikonet, for at hente en ASP forbindelse fil. 

 

 

- Brug den valgte browser til at finde den hentede .rdp fil, højreklik på den og 

vælg Rediger for at tilrette indstillingerne. Husk at klikke Gem bagefter. 

 

 

 

 

 

 

 


