
Version_1.2/11022021 

Side 1 af 5 
 

 

Indhold 
Vejledning til ScanPas Remote ..................................................................................................................... 1 

Sådan aktiveres rapport udskrivning i ScanPas ........................................................................................... 4 

 

 
Vejledning til ScanPas Remote 
ScanPas Remote ligger på 2 forskellige servere – hvor man første gang logger på vil opleve, at det går lidt 
langsomt, da der skal loades data ind. Da der er 2 forskellige servere, kan man derfor komme ud for, at det 
ikke er den samme server man logger på hver gang og man vil måske opleve at det køre langsomt igen. Det 
bør dog kun forekomme 2 gange.   

 

1) Start med at klik på dette link og gør den til en favorit.  

https://rd2.aau.dk 

 

2) Log ind med din AAU konto 

 

https://rd2.aau.dk/
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3) Klik derefter på ScanPas_remote 

 

 

4) Klik på Åben fil, Opret forbindelse og angiv dit password igen. 
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Der åbenes et nyt vindue. Dette vindue er muligt at ’minimere’, så man kan have flere systemer åbent på 
samme tid.   

5) Dobbelt klik på AAU ScanPas. 

 

6) ScanPas åbner derefter som normalt.  

 

Opmærksomhedspunkter:  

• Det er muligt at kopi/paste mellem vinduer.  
Hvis du oplever ikke kan kunne copy/paste – prøv da at genstarte ScanPas og ellers kontakt ITS 
(Support 9940 2020 / support@its.aau.dk) 
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Sådan aktiveres rapport udskrivning i ScanPas 
Når man første gang logger på den eksterne server for at tilgå ScanPas, skal Adobe aktiveres, hvis der skal 
udskrives dokumenter til pdf-filer eller skærmprints.  

Følg ovenstående vejledning for at komme ind på den eksterne server, hvor ScanPas ligger. 

1. Luk Internet Explorer og ScanPas – hvis disse vinduer er åbne. 

2. Tryk på Start Menuen og find Adobe Acrobat DC og klik på programmet.  

 

3. Log ind med samme brugernavn som du bruger til at logge på din PC 

a. Hvis du bliver spurgt, så vælg "Company or School account" 

 

4. Afvent login – og log evt. ind igen med  

5. Luk derefter Acrobat ned igen. Pas på, at det ikke er fjernskrivebordet, du får lukket.  
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Opmærksomhedspunkter 

• Teknisk set ligger der 2 ScanPas servere "bagved" og når du logge ind ender du ikke altid på den 
samme. Dette betyder at det muligvis er nødvendigt at lave loginet igen. Dette sker dog ikke mere 
end i alt 2 gange. 

• Har du problemer med at logge ind, så kontakt support på 9940 2020 eller support@its.aau.dk 
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