Tofaktor-autentisering O365 for studenter
Informasjonssikkerhet er viktig for Nord universitet. For å sikre din brukeridentitet og dine data som
er lagret på epost og i OneDrive ønsker vi å beskytte disse ut fra eksisterende sikkerhetstrusler.
Hvorfor innføres tofaktor-autentisering
Digitalisering og IKT avdelingen har registrert flere avvikssaker i 2020/21 knyttet til passord på avveie
og hvor brukerkontoer har blitt forsøkt kompromittert. I sektoren er dette et kjent og økende
problem.
Risikoreduserende tiltak som vil hindre slike hendelser er innføring av tofaktor-autentisering ved
tilgang på epost og filer i Office365.
Hva er tofaktor-autentisering?
Dette betyr at i tillegg til brukernavn/passord, kreves det en tilleggsfaktor for å godkjenne
påloggingsforsøket. Du bruker allerede en form av dette for pålogging til bla. nettbanken og
Skatteetaten sine sider (BankID, MinID, Buypass). Dette vil redusere muligheten for misbruk av din
O365 konto betydelig. Det vil bla. sikre din epost og OneDrive konto hvis passord kommer på avveie.
Dette har blitt en vanlig måte å sikre informasjon på og flere i sektoren har innført dette allerede.
Denne tilleggsfaktoren kan være en av disse tre alternativene:
• Kode fra en app som du har installert på din mobiltelefon. (Microsoft Authenticator)
• Kode du får tilsendt på SMS
• Du blir oppring på en egenvalgt telefon og kvitterer med #
Vi anbefaler bruk av mobil app. Ingen av disse tjeneste koster noe å bruke, med mindre du velger
SMS og er i utlandet. Det er vanlig SMS takst.
Logger man seg på fra egen pc vil man bli spurt om tofaktor for å godkjenne enheten. Velges webmail
eller OneDrive på web vil man alltid bli spurt om tofaktor.
Vi kommer til å aktivere tofaktor autentisering for alle studenter tirsdag 13. april etter kl. 16:00.
Du må gjøre noen forberedelser på forhånd. Dette kan du gjøre når som helst og det aktiverer
tofaktor for deg.
Kom i gang med Outlook web App (Microsoft Autenticator)
Denne metoden er den enkleste å bruke og er den vi anbefaler til alle.
Hvordan gjør jeg det?
1. Finn og last ned "Microsoft Authenticator" fra Appstore (iPhone) eller
Google Play (Android). Ikke start appen ennå.
2. Logg deg på websiden https://aka.ms/mfasetup på din datamaskin og følg
instruksjonene.
OBS!: brukernavnet er det samme som du bruker ved pålogging til Feide og skal etterfølges
av @student.nord.no (eksempel: 123456@student.nord.no)
Hvis du opplever problemer ifm med denne endringen eller har spørsmål, vennligst send en epost til
ithelpdesk@nord.no

