
Vejledning til to-faktor login i systemer vedrørende TrialPartner  
 

Denne vejledning henvender sig til førstegangsbrugere af systemer vedrørende TrialPartner, 

brugere som skal anvende to-faktor login, samt brugere der ikke har anvendt sit login til 

TrialPartner i mere end seks måneder.  

 

Adgang via to-faktor login er etableret for at overholde gældende love og bekendtgørelser på 

området, og dermed forbedre sikkerhedsniveauet i TrialPartner. I praksis betyder det, at 

brugeren skal logge ind med deres normale adgangskode, samt en ekstra 'engangsnøgle', der 

sendes via SMS.  

 

Sådan logges der på TrialPartner med to-faktor login:  

 

Inden du kan gå i gang  

Sørg for at dit mobilnummer er registreret i systemet. Hvis ikke dit mobilnummer er 

registreret, kan du indtil d. 1. febrauar 2018 registrere det under ”Min profil/My profile”. 

Alternativt kan du skrive til funktionspostkassen data.management@rm.dk med dit navn, 

brugernavn, projekt og mobilnummer og bede om at vi sætter din profil op til to-faktor login. 

 

Sørg altid for at benytte en opdateret browser. Hvis du ikke selv kan opdatere versionen på din 

computer, kan din tekniske afdeling hjælpe dig. 

 

Login  

Gå til den webside, som du normalt logger ind via. Indtast dit brugernavn og adgangskode og 

tryk på ”Log ind”. 

 

Bemærk: I den følgende vejledning, er der taget udgangspunkt i TrialPartner.dk, men 

funktionaliteten er ens på tværs af sites.  

 

 

 

mailto:data.management@rm.dk


Engangskode 

Efter du har indtastet brugernavn og adgangskode, skal du trykke på ”Log ind”. Herefter 

kommer du til siden for indtastning af engangskoden, som ses her: 

 

 

 

Indtast den engangskode, som du modtager via SMS.  

 

Bemærk: Engangskoden er ny, hver gang du logger ind. Engangskoden gælder kun i 20 

minutter. Hvis ikke du når at anvende engangskoden, skal du genindlæse siden (fx ved tryk på 

F5), hvorefter en ny engangskode fremsendes.  

 

Når engangskoden er indtastet, og din adgangskode er opdateret, logges du ind i systemet. 

  



Hvis din adgangskode er forældet 

I det tilfælde din adgangskode er forældet, vil du møde nedenstående skærmbillede. 

 

 

 

Følg vejledningen på skærmen for at danne din nye adgangskode og log herefter ind.  

 


