
 
Velkommen til Foreningen Kollegienet Odense (FKO). Ved at udfylde og indsende 
tilmeldingsblanketten bagerst i denne folder har du mulighed for at benytte internet og 
internt netværk med FKO som din professionelle udbyder. 
 
 
 
 

Adgang til internettet 
Når du har fået dit brugernavn og adgangskode er du klar til at bruge internettet. For at få 
adgang til internettet skal du logge ind med det udleverede brugernavn og adgangskode.  
 
Der kan logges ind på vores system på 3 måder: 

1. Manuel login: Når din computer er tilsluttet netværket (dvs. til internetstikket i 
væggen), navigeres der til siden: http://login.kollegienet.dk  Derinde indtastes 
brugernavn og adgangskode og du vil blive logget ind (husk at logge ind igen hvis 
din computer slukkes) 

2. Automatisk login: Vi har udviklet et program du kan installere på din computer, 
som automatisk logger dig ind når computeren starter. Naviger til siden 
http://login.kollegienet.dk/jws Derinde kan du downloade programmet samt se en 
guide til hvordan det bruges.  

3. Benyttelse af router: Du kan vælge at anskaffe dig en (trådløs) router. Når den er 
blevet konfigureret og din computer har oprettet forbindelse til den, navigeres der til 
http://login.kollegienet.dk Derinde indtastes som i trin 1 dit brugernavn og 
adgangskode. Når du har logget ind, vil du automatisk være logget ind, så længe 
din router er tændt. Det er således kun nødvendigt at logge ind påny, hvis routeren 
har været slukket.  

 For hjælp til opsætning og konfigurering af router, bedes du kontakte os.  
 
 
 

Problemer med at komme på internettet eller finde informationerne, der 
skal bruges for at udfylde brugerregistreringen? 
- Så spørg din nabo, netudvalget på dit kollegium eller kontakt Foreningen Kollegienet 
Odenses medarbejder på Foreningen Kollegienet Odenses kontor på adressen: 
 

Foreningen Kollegienet Odense 
Niels Bohrs Allé 21, 1. sal 

5230 Odense M 
support@odense.kollegienet.dk 

Telefon: 63 14 44 57 
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Regler for brugere på Foreningen Kollegienet Odenses netværk 
 
1.  Parter 

Beboere hos en af foreningens medlemmer, som har adgang 

til Kollegienet, betegnes som brugere. Til hver husstand, 

oprettes der en konto. Kontoindehaver, er personen der 

skriver under på brugerreglerne. Udlevering af brugernavn 

og password til personer udenfor husstanden, må ikke finde 

sted.  

2. Bruger  

Som bruger forpligter du dig til at holde dig informeret om 

aktuelle regler og eventuelle ændringer på netværket. Disse 

vil blive offentliggjort via e-mail og på kollegienets 

hjemmeside: http://odense.kollegienet.dk. Du forpligter dig 

til at oplyse Foreningen Kollegienet Odense (herefter 

forkortet til FKO)  om ændringer i dit behov for opkobling til 

netværket. Her tænkes specielt på fraflytning og fremleje. 

3. Ansvar 

Brugere har selv ansvaret for deres computer eller andet 

udstyr i husstanden, samt evt. programmer og dokumenter 

installeret på dette. Hverken FKO  eller nogle af de 

ansvarlige for netværket kan drages til ansvar for evt. 

ødelæggelse af hardware eller tab af data, som følge af fejl 

opstået på netværket eller i forbindelse hermed. 

Kontoindehaver er ansvarlig for brug og evt. misbrug af 

kollegienet.  

4. Virus 

Forskellige computervira  cirkulerer ofte rundt på netværket i 

form af inficerede programmer og dokumenter med indlagte 

makroer. Brugerne er ansvarlige for at checke data for virus, 

inden de sendes ud på netværket. Enhver bruger skal 

overholde de sikkerhedsforanstaltninger, der måtte blive 

iværksat og meddelt via e-mail samt FKO's hjemmeside. 

Brugere har selv ansvaret for skade på computer og tab data 

som følge af virus infektion. 

5. Beskyttelse af data og programmer 

Andre brugeres data og programmer er deres private 

ejendom, og det er ikke tilladt at forsøge at skaffe sig adgang 

til sådanne data uden forudgående aftale med de pågældende 

brugere. Dette gælder uanset om dataene ligger på brugernes 

personlige computer eller på en server på netværket. 

Computere tilsluttet netværket er ikke fra netværkets side 

beskyttet mod uautoriseret adgang. Det er op til den enkelte 

bruger at beskytte sin computer eksempelvis ved kryptering 

af data. 

6. Brug af netværket  

FKO's netværk er via universitetets netværk forbundet til 

internet. Det er kun tilladt at benytte netværket til at 

kommunikere med offentligt tilgængelige services såsom 

World Wide Web, anonym filoverførsel mv. Det er ikke 

tilladt at anvende andre services (f.eks. via Telnet, remote 

execution mv.) uden forudgående tilladelse fra ejeren af 

systemet.  Det er ikke tilladt at foretage IP eller port scanning 

for at søge efter servere på FKO's netværk. Ethvert forsøg på 

at bryde sikkerhedssystemer (cracking / hacking) er ikke 

tilladt. Kollegienettet må ikke benyttes til kommercielle 

formål. Afsenderfeltet på alle emails, der afsendes via FKO's 

netværk, skal indeholde afsenderens fulde navn og 

emailadresse. Brug af kollegienettet til distribution af ulovlig 

materiale som du ikke selv har rettighederne til er ikke 

tilladt. FKO er forpligtet til at behandle klager vedrørende 

dette. 

7. Adgang 

Brugeren får udleveret et brugernavn og et password til brug 

for adgang til internettet, elektroniske postkasse mm.. 

Password er fortroligt og må kun benyttes af personer i 

husstanden. Kontoindehaveren bærer ansvaret for andres 

misbrug af disse oplysninger. Det er kun tilladt at oprette 

proxy faciliteter til eget brug. Computere på FKO's netværk 

må kun være tilsluttet FKO's netværk. 

8. Kollegienet servere 

Alle husstande får oprettet en konto på kollegienet serveren. 

Denne konto må kun bruges af personer tilknuttet 

husstanden. Det er ikke tilladt at placere materiale, som du 

eller personer i husstanden ikke selv har rettighederne til, på 

kollegienettets servere. Bannerreklamer hvorpå der optjenes 

penge eller andre former for betalingsmidler er ikke tilladt på 

FKO's netværk uden forudgående tilladelse fra FKO. 

9.  Belastning af FKO's netværk 

Overbelastning af netværkets linier, herunder internet 

adgangen, er ikke tilladt. FKO monitorerer hvor meget 

netværket bliver belastet. Hvis en bruger foretager 

aktiviteter, der overbelaster den tilstedeværende båndbredde, 

kan det medføre at husstandens adgang til internettet bliver 

lukket i en periode. De til hver en tid gældende regler kan ses 

på http://odense.kollegienet.dk. 

10. Netikette 

Det forventes, at brugere overholder de uskrevne regler om 

opførsel på internet. Herunder forstås, at man i videst muligt 

omfang undgår at genere andre brugere. Det er eksempelvis 

ikke tilladt at "spamme" (sende uopfordrede e-mails til en 

stor gruppe brugere eller sende mange "junk" e-mails til 

samme bruger) eller misbruge nyhedsgrupper eller 

mailinglister ved at sende irrelevante indlæg til disse. Klager 

fra andre brugere vedrørende overtrædelse af netikette vil 

blive behandlet af FKO. 

11. Overtrædelse af reglerne 

Overtrædes reglerne, vil det medføre midlertidig eller 

permanent afbrydelse af tilslutningen til netværket. Ved 

formodning om overtrædelse af dansk lovgivning vil FKO 

anmelde dette til politiet. 

 

Disse regler er skrevet for at fastlægge ansvar samt forhindre 

misbrug af netværket og gene af andre brugere. Uerfarne 

brugere behøver dog ikke være nervøse for, hvad de gør på 

netværket, idet langt de fleste overtrædelser af reglerne sker 

tilsigtet. Er du i tvivl om, hvorvidt du har gjort noget, der 

strider mod reglerne, bør du snarest muligt kontakte FKO på: 

leder@odense.kollegienet.dk



 

 

 

Som bruger af FKO's netværk skriver du under på, at du og personer i din husstand vil overholde følgende: 

 

Jeg forpligter mig til at holde mig ajour med, samt overholde de til enhver tid gældende regler for Foreningen Kollegienet Odenses 

netværk. Disse er trykt ovenfor i denne folder og offentliggjort på FKO's hjemmeside http://odense.kollegienet.dk. 
Jeg accepterer, at Foreningen Kollegienet Odense logger alt ind- og udgående aktivitet. For en uddybende forklaring se: 

http://odense.kollegienet.dk. 

 

Jeg er forpligtet til at underrette Foreningen Kollegienet Odense i forbindelse med evt. fraflytning eller fremleje.  

http://odense.kollegienet.dk/
http://odense.kollegienet.dk/


 

 

Tilmeldingsblanket  
 
Aflever/send denne tilmeldingsblanket til Foreningen Kollegienet Odense. Husk at vedlægge en frankeret 
svarkuvert, hvor du har skrevet dit navn og adresse på. Se gældende portopriser på 
www.postdanmark.dk 
 
Uden frankeret svarkuvert med navn og adresse oprettes du ikke. 
 
Adressen, du skal sende den til, er: 
 

 
 

 
Foreningen Kollegienet Odense skal bruge følgende information for at 
behandle din ansøgning. Din ansøgning bliver behandlet fortroligt. 
 
Husstandens oplysninger: 
Hvis I bor flere personer i en lejlighed, skal I blot udfylde én ansøgning. Det udleverede password er 
fortroligt og må kun benyttes af personer i husstanden. Brugeren bærer ansvaret for andres misbrug af 
disse oplysninger. 
 

     

 
Navn: 

   

 
Adresse: 

   

 
Postnummer/By: 

   

 
Telefonnummer: 

   

 
 
  

   

   

 
 
 

Skriv tydeligt med blokbogstaver! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Husk at udfylde side 2 

Foreningen Kollegienet Odense 
Niels Bohrs Alle 21, 1. sal 

5230 Odense M 



 

 

Som bruger af FKO's netværk skriver du under på, at du og personer i din husstand 
vil overholde følgende: 
 
Jeg forpligter mig til at holde mig ajour med, samt overholde de til enhver tid gældende regler for 
Foreningen Kollegienet Odenses netværk. Disse er trykt andetsteds i denne folder og offentliggjort på 

FKO's hjemmeside http://odense.kollegienet.dk. Nye regler vil blive offentliggjort  via e-mail samt på 

FKO's hjemmeside.  
 
Jeg accepterer, at Foreningen Kollegienet Odense logger alt ind- og udgående aktivitet. For en uddybende 
forklaring se: http://odense.kollegienet.dk. 
 
Jeg er forpligtet til at underrette Foreningen Kollegienet Odense i forbindelse med evt. fraflytning eller 
fremleje. 
 

     

 
Dato:  

  

 
Underskrift: 

   

     

 
 
 

 
 
 
 

Husk frankeret svarkuvert! 
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