
Brugernavn og adgangskodeBrugernavn og adgangskode

I forbindelse med indførsel af nye fælles systemer i Københavns Professionshøjskole, har
alle fået et nyt brugernavn - og beholder samtidig det man har i forvejen.

Det vil være sådan at medarbejdere beholder sine eksisterende initialer, mens studerende
beholder sit studienummer fra tidligere.

Dit nye brugernavn fremgår nedenfor - afhængigt af dit forhold til Københavns
Professionshøjskole.

Helt nye studerende og medarbejdere vil OGSÅ få både et kp.dk brugernavn (til KP mail og
Skype for Business) OG et ucc.dk/phmetropol.dk brugernavn (til Portalen/Itslearning/
IntraPol/etc).

Nyt KP brugernavn (og mail-adresse)Nyt KP brugernavn (og mail-adresse)

StuderendeStuderende
studienummer@kp.dk

MedarbejdereMedarbejdere
initialer@kp.dk
initialer4@kp.dk
etc.

Studentermedhjælpere, ekstern vejleder eller lignendeStudentermedhjælpere, ekstern vejleder eller lignende
1initialer@kp.dk
5initialer@kp.dk
etc.

EksemplerEksempler

abcd@ucc.dk bliver til abcd@kp.dk
abcd@phmetropol.dk bliver til abcd@kp.dk
abc4@ucc.dk bliver til abc4@kp.dk

Ny midlertidig KP adgangskodeNy midlertidig KP adgangskode

Hvis det er første gang du logger på med din @kp.dk bruger, er din adgangskode:

kpxxxx!!

Her er xxxx de sidste fire cifre i dit cpr nummer.
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Hvis de sidste fire cifre i dit cpr nummer f.eks. var 1234, så er din nye adgangskode: kp1234!!

(Bemærk: to udråbstegn)

Denne midlertidige adgangskode kan du i første omgang beholde, men kan også ændre den til
noget andet (se nedenfor) og i løbet af september vil du blive tvunget til at ændre den.

Glemt adgangskodeGlemt adgangskode

Hvis du har glemt adgangskoden til din @kp.dk bruger, kan du logge på med NEM ID og skifte til
en ny.

Bemærk, at dette kun ændrer adgangskoden for din @kp.dk bruger.

Er du fra det tidligere UCC og har glemt din @ucc.dk brugers adgangskode, så kan du finde
vejledning her.

Er du fra det tidligere Metropol og har glemt din @phmetropol.dk brugers adgangskode, så kan
du finde vejledning her.

Læs en vejledning i hvordan du ændrer adgangskode for din @kp.dk bruger her.

Skift adgangskodeSkift adgangskode

Du kan også ændre adgangskode for dit @kp.dk brugernavn, hvis du kender det gamle.

Dette gøres ved at logge ind på https://mit.kp.dk og angive en ny adgangskode.

Du findes også en vejledning i hvordan du gør.

ucc.dk og phmetropol.dk brugernavnucc.dk og phmetropol.dk brugernavn

Dit nye brugernavn kan du bruge til de nye fælles systemer i Københavns Professionshøjskole -
se en liste over de nye fælles systemer, hvor du kan bruge dit nye brugernavn her.

Til alle andre systemer, skal du stadig bruge dit ucc.dk eller phmetropol.dk brugernavn. Dette
gælder f.eks. IntraPol, Portalen, mTid, din arbejdscomputer, etc.

Alle, også nye studerende og nye medarbejdereogså nye studerende og nye medarbejdere, som er begyndt fra august 2018, vil dermed
have to brugernavne, med hver sin adgangskode.
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https://ucc.dk/om-ucc/kontakt/it-support
http://screensteps.phmetropol.dk/m/13889/l/137008-hvordan-far-jeg-som-studerende-en-ny-adgangskode-tilsendt-pa-sms
https://vejledninger.kp.dk/m/login/l/948301-skift-adgangskode-for-kp-dk-brugernavn
https://mit.kp.dk
https://vejledninger.kp.dk/m/login/l/948301-skift-adgangskode-for-kp-dk-brugernavn
https://vejledninger.kp.dk/m/login/l/934091-nye-faelles-kp-systemer
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