Endre passord på ASP Portalen
adgangskode til ASP Portal
Introduksjon

For å sikre at loginet ditt ikke blir brukt uten din tillatelse må du skifte passordet regelmessig for
å beskytte det.
-

Denne veiledningen beskriver hvordan du kan rette passordet via websiden
Keyloop ASP Portal.

-

Keyloop ASP Portal brukes til å etablere en forbindelse til fjernskrivebordet i
ASP.

-

Portalen brukes også når passordet allerede har gått ut og må endres.
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1. Viktig informasjon
adgangskode
til ASP Portal
Viktig informasjon om passord som har utløpt.
-

Første gangen du logger på med ditt ASP login vil passordet utløpe og må
endres så det bare er deg som kjenner det.

-

Passordet må skiftes igjen etter 80 dager. Du får en påminnelse før det utløper
via en beskjed på ASP skrivebordet.

-

Hvis du kjører e-post hos Keyloop, vil du få en påminnelse via e-post med opplysninger om
når passordet utløper og hvordan det endres.

-

Du kan skifte passordet før det utløper via Endre passord som du finner under Start
Menyen på ASP skrivebordet (eller ved å klikke Ctrl+Alt+End fra ASP skrivebordet).

-

Firmaets IT-ansvarlige kan også endre passordet for deg via Super User Menu på ASP
skrivebordet.

-

Om passordet allerede har utløpt når du prøver å logge på, vil det fra ASP
portalen komme et link til der du kan endre til et nytt passord.

April 2021

Side 2 af 3

Endre passord på ASP Portalen
2. Sånn endrer dutil
passordet
når det allerede har utløpt.
adgangskode
ASP Portal
Hvis passordet til ASP allerede har utløpt må det endres før du kan logge på
ASP. Det kan gjøres direkte fra ASP portalen eller av en medarbeider i
firmaet som har Super User Menu adgang.
-

Når du logger på ASP portalen med et passord som har udløpt vil portalen vise teksten
Your password is expired. Click here to change it
Klikk på here for å komme inn på siden der du kan endre passordet.

-

Skriv inn ASP brukernavnet ditt (ASP1\<brukernavn>), det nåværende (gamle)
passordet, angi et nytt passord i de 2 nederste feltene og klikk på Submit.

-

Hvis det nye passordet oppfyller passordkriteriene, vil teksten vise Your
password has been successfully changed.

-

Klikk OK for å komme tilbake til login siden og logg deretter på ASP portalen
med det nye passordet.
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