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Den IAM (Identity and Access Management) ass ee Projet vum Unterrechtsministère, deen den Zougrëff op all
EDV-Ressourcen (elektronesch Dateveraarbechtung), déi am Zesummenhang mam Enseignement stinn, vereinfache soll.

Guide

http:\\iam.education.lu

Zil ass et, datt all Enseignant sech mat
deene selwechten Zougangsdaten den
Accès op verschidden Applikatiounen
(Scolaria, mySchool!, …) verschafe
kann.

Intranets
écoles

Restopolis,
...

Aktivatioun vun Ärem IAM-Kont
Jiddereen, deen am lëtzebuerger Enseignement aktiv ass
muss säin IAM-Kont aktivéieren, och déi di schonn ee
mySchool! Accès hunn.
Normalerweis hutt Dir duerfir Ufank September 2008 ee Bréif
mat engem Login an engem Aktivatiounscode heemgeschéckt
kritt.
Falls Dir kee souee Bréif kritt hutt, rufft w.e.gl. op
den IAM Helpdesk un, fir datt dat nogeholl ka ginn.

IAM Helpdesk
247 85 993
(während de Bureausstonnen)

Dir braucht:
Ee Computer mat Internetaccès an engem Browserprogramm (z.B. I.Explorer, Firefox)
Är Matricule
Äre Login an Aktivatiounscode (sinn/ginn mat der Post heemgeschéckt)
Maacht Äre Browserprogramm op.
Gitt an der Adresszeil http://iam.education.lu an an dréckt op ENTER
Wielt op der Säit déi elo geluede gëtt d’Optioun ‘Activation du compte IAM’ aus

Gitt fir d’éischt Är Matricule vun der Sécurité sociale an, a klickt dann op

Gitt op der nächster Säit de Usernumm an den Aktivationscode an, deen Dir mam
Bréif heemgeschéckt krut.

Klickt dann erëm op

Am folgende Schrëtt sollt Dir d’Conditions générales liesen a bestätegen, datt Dir se
unhuelt.

Setzt e Krop bei ‘j’accepte’ a klickt dann op

Elo sollt der Iech nach en neit Passwuert eraussichen. Dëst soll zwëschen 8 an 20
Zeeche laang sin a muss op mannst 2 Spezialzeechen enthalen: :;,+-=!?... Dëse leschte Punkt ass wichteg, well et äert Passwuert méi sécher mécht.
Elo sollt Dir Iech nach een neit Passwuert eraussichen.
Dëst Passwuert muss folgend Critèren erfëllen:
▪ Et muss tëschend 8 an 20 Zeeche laang sinn
▪ Et muss op mannst 2 Spezialzeechen (z.B.()+-=!?@$) enthalen
▪ Et duerfen nit e puer där selwechter Zeechen hannereneen enthalen (z.B. 1111)
Dës Contraintë si wichteg, fir datt Ärt Passwuert sécher ass.

D’Passwuert muss 2mol agi ginn, fir Tippfehler ze vermeiden.
Klickt zum Schluss erëm op
Vergiesst net, Äert Passwuert op enger sécherer Plaz ze notéieren.

Wichteg!
Nodeems Dir Ären IAM-Kont esou aktivéiert hutt, ass dat aalt mySchool!
Passwuert automatesch duerch dat, wat der am IAM definéiert hutt, ersat ginn.
D’Kombinatioun Usernumm/Passwuert vum IAM ass gülteg fir:
sech bei mySchool! anzeloggen:
http://www.myschool.lu
sech am Scolaria anzeloggen:
https://apollo.men.lu:7777/men.scolaria.eleve

Den Aktivatiounscode funktionéiert just eng
eenzeg Kéier. Falls Dir Ärt Passwuert verluer/
vergiess hutt, musst Dir een neien Aktivatiounscode ufroen. Rufft duerfir de mySchool! Helpdesk
um Tel. 247-85992 un.

mySchool! Helpdesk

247 85 992

(während de Bureausstonnen)

SCOLARIA
ass eng internetbaséiert Applikatioun, mat där ab der Rentrée 2008 d’Donnéeë vum
Léierpersonal an de Schoulkanner aus dem Précoce, Préscolaire an dem Primaire
verwalt ginn.
D’Saisie an d’Aktualisatioun vun den Donnéeën am Scolaria ass fir all Enseignant
obligatoresch.
Mir recommandéieren, de SCOLARIA op engem
Computer dee sech iwwert de Restena-Réseau
an d’Internet connectéiert, opzeruffen.
Eng Solutioun (Virtual Private Network) fir sech iwwert aner
Provideren (Post, Tele2, Vox,..) ze connectéieren existéiert
a kann op www.restena.lu Rubrik ‘Espace Utilisateurs Support config. logiciels’ erofgeluede ginn.

Ufroen zu SCOLARIA
M. Jean Schram

247 85 119
schram@men.lu

SCOLARIA

https://apollo.men.lu:7777/men.scolaria.eleve

