
\ Tilmelding til Digital Post på Borger.dk

Forudsætninger: Kendskab til brug af computer og aktivt NemiD.

Vær opmærksom på, at alt afhængig af, om du tidligere har besøgt Digital Post på borger.dk eller brugt e-
Boks, kan det være, at enkelte af nedenstående trin ikke er nødvendige.

Hvis du er i tvivl, så gå på www.borger.dk og log ind. Der kan du se, om du er klar til Digital Post.

Fase

Gå på Borger.dk

Log på med NemlD

\,

Tilmeld Digital Post

Begynd at bruge Digital
Post

NemlD er din digitale signatur, som sikrer Log på med NemlD
nem adgang til borger.dk, netbank, skat
osv. NEM ID Log ind mednøgiekort}

Forklaring

På Borger.dk kan du modtage og sende
sikker Digital Post.

Du vil få e-mail/SMS besked om ny post
på den e-mail eller det mobilnummer,
du angiver.

Du er nu tilmeldt Digital Post, men din
handling er påkrævet.

Du kan se den e-mailadresse, du har
opgivet midt på skærmen. Du skal

Tast

www.borger.dk

Klik på "Min Post" i den grønne
vandrette menubjælke.

I Min Post
I

Klik i boksen "Jeg har læst og
accepterer vilkår for Digital Post"
og klik på "Accepter".

Vilkår for Digital Post

O Jeg har læst og accepterer
. vilkår for Digital Post

-
Udfyld navn, mobilnummer og e-
mailadresse, og klik på "Fortsæt".

Profiloplysninger
Dit fulde navn

Mobihnummer til beskeder
E-maHadresse til beskeder--
Klik derefter på "Begynd at bruge
din postkasse".
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Din digitale post

Log ud og luk browser

bekræfte dit mobilnummer. ved hjælp af
en kode, der sendes som SMS og du vil
modtage en e-mail med et link som du
skal følge for at bekræfte.

Før dette er gjort, vil du ikke kunne
modtage beskeder om ny post.

Vigtigt: Når du logger ud og lukker
browseren, sikrer du, at andre ikke kan se
dine personlige oplysninger.

Begynd at bruge din postkasse

Klik på "Indbakke" i menubjælken
under "Vis min post i mapper" i
venstre side eller klik på
"Indbakke" i den vandrette
bjælkemenu øverst på siden.

v Vis min post i mapper

.!. Indbakke(l)

Nu kan du læse din første
postmeddelelse .

"Log af' øverst til højre i den grå
bjælke.
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Læseadgang: Giv andre adgang til Digital Post
Du kan give et familiemedlem eller en nær bekendt adgang til at læse din offentlige digitale post. Ad-
gangen kan også gives til en virksomhed - det kunne eksempelvis være til en revisor.
Du bestemmer selv, hvor længe adgangen skal gælde. Den, du giver adgang, skal selv være tilmeldt
Digital Post.

Fase Forklaring Tast
Log ind på bor- For at give adgang til din digitale post, skal du først bor er.dk
ger.dk logge ind på borger.dk med dit NemiD. , It ••

Digital post Klik på "Min post" øverst på siden. Min Post

Indstillinger Klik på "Menu" øverst på siden, og vælg "Indstillin- -ger".
o Tilmeldinger

Her kan du se hvilke afsendere, du kan
modtage din post fra, se hvem du er
tilmeldt samt tilme.lde NemSMS.

o Indstillinger

Her kan du bl.a. redigere dine
profiloplysinger (navn, mobilnummer og 12-

mailadresse) 00 oive andre adgang til din
post eller se hvem der har adgang.

Adgang I menuen i venstre side vælger du "Adgange" og
derefter "Giv andre adgang". Adgange

Vigtigt: -For at give en anden person adgang skal du bruge
hans/hendes cpr-nummer. Hvis en virksomhed
skal have adgang, skal du bruge CVR nummer.

Udfyld formular På siden "Opret adgang" skal du udfylde formula- Opret adg.ng • Adgangsoplysninger

l ren. Alle felter skal udfyldes, det er dog valgfrit at N./IVltpJ-.fAn'"r:

I Ivælge en ophørsdato.
Adgangstype

""'"'
Vigtigt: I IDu skal lave et kodeord. Husk at skrive kodeordet • Vll'ltSOrTII'IflclfMyMlI]l'IM

ned, så du kan give det til den, der skal have ad- I Igang. Kodeord
Kodeord

Tryk "Næste". I Kodeord I
Rettighedsniveau Under "Rettigheder" vælger du "Læsning". Rettigheder

Sæt flueben i "Indbakke". Ce)læsning

J;2I Indbakke

Godkend (kræver måske du "ruller" siden ned) •••Godkend Når du har godkendt, får du at vide, at adgangen
er oprettet. Adgang oprettet

• Cer er nu oørenet en II~~~ til oe VIlJgu mapt:oel'"

Vigtigt:
Den, du giver adgang, kan ikke svare på dine veg-
ne, men kan kun svare fra sin egen digitale post.

Log af Husk at logge af systemet, når du er færdig. ~ ...
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Fase Navigation/tast

ost

Gå til www.borger.dk

Log på med dit NemID ved
at trykke på "Log på" i højre
øverste hjørne.

Udfyld felterne der svare til
dit NemID

Tryk på "Min Post"

Klik på "Menu" og derefter
"indstil linger"

Forklaring

Log på

NEM ID
NemLog.ln. Offentligt
Log.in.fællesskab
Bruger-id

I

Adgang_kode

Glemt adgangskode?

Næste

Gå til
indstillinger

Tryk på "rediger profil"

Sæt et flueben i feltet, hvor
der står "Jeg ønsker at kunne
se indholdet fra e-Boks
sammen med min post fra
offentlige myndigheder". Tryk
OK

Min Post (O)

Eli:: Menu·

oTllmeldlnnet

Hel kan du se hvilke afsendere, du kan
modtage din post fra, se hvem du er tilmeldt
samt tilmelde NemSt-lS.

o Indstillinger

Her kan du bl.a. redigere dine
profiloplysinger (navn, mobilnummer og e·
mailadresse) og oive andre adgang til din
post eller se hvem der har adgang.

Rediger profil

cl Jeg ønsker at kunne se indholdet fra e-Boks sammen med min post fra offentlige myndi,

.----
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Tilmeldin er

Fase Forklaring Navigation/tast

Log på Gå til www.borger.dk

Log på med dit NemID ved
at trykke på "Log på" i højre
øverste hjørne.

Udfyld felterne der svare til
dit NemID

-
N[MID
NemLoo-in- Offentligt
log.in.fællesskab
Bruger-id

I ?

Tilmeld
afsendere

Tryk på "Min Post"

Klik på "Menu" og derefter
"tilmeldinger",

De blå kasser viser, at du
har tilmeldt afsendere i
denne kategori. De hvide er
de kategorier, hvor du ingen
afsendere har tilmeldt.
For at tilmelde flere
afsendere til på "Vælg flere"

Adgangskode

Glemt adgangskode?

Næste

Min Post (O)

Eli == Menu·

o Ttlmeldlnqer

Her kan du se hvilke afsendere. du kan
modtage din post fra, se hvem du er tilmeldt
samt tilmelde NemSNS.

o Indsttlllnqe:

Her kan du bl.a. redigere dine
profiloplysinger (navn, mobilnummer og e·
mailadresse) og give andre adgang til din
post eller se hvem der har adgang.

Benzin og olie

Du er Ikke tilmeldt afsefUfe~l denne
htegori

Tryk på den afsender du
ønsker at tilmelde og tryk på
"til meld" -
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Opret en arkivmappe
På borger.dk kan du via "Digital Post" kommunikere med alle offentlige myndigheder.
For at få overblik over din digitale post kan du oprette arkivmapper, så du lettere kan finde meddelelser
fra en bestemt myndighed.

Vigtigt: For kunne læse din digitale post skal du have Adobe Reader installeret på din PC.
Hvis du ikke har den, kan du hente den her: http://get.adobe.com/dklreader/

Fase Forklaring Tast
Log ind på For at få adgang til din digitale post skal du først bor er.dk
borger.dk logge ind på Borger.dk med dit NemlD. , ..
Digital post Klik på "Min post" øverst på siden.

Min 1'1Irt

Post Klik på "Indbakke" i menubjælken under "Vis min
..• Vis min post j mepper -

post i mapper" i venstre side.
_.

~ lndbaldl:e(1)

Mappefunktioner Under menuen "Vis min post i mapper" finder du
"Opret mappe" og "Mere". .., Vis min post imapper

..t. IndblIkke

15 Ulæst post(l)

II Kladder(l)

to!. Sendt post

• Slattet post

Opret mappe Mere.

Opret mappe
,

Du har nu mulighed for at oprette en ny mappe. Opret mappe Mere.

Klik på "Opret mappe", udfyld felterne med map- Ny mappe
<,

penavn, tilføj mappens placering og klik på "Ok". Ind~ast navnet p! din nye mappe og vælg en
~5.ster<lnd.lmappe.

MappenaVl'l ~~=.==
Mappens placering ~'i\'-~lg-rilaJ;er----;",,--

Mere Ved at klikke på "Mere" får du andre muligheder _9~~ Mere~ ~
som fx at flytte eller slette en mappe.

Flyt mappe

l

Slet mappe

Omdob mappe

Kopier mappestruktur

Giv andre adgang

Vis find mappe

Flyt meddelelser For at flytte en meddelelse til en bestemt mappe ~I A Digitaliseringsstyrelsen

skal du markere den ved at sætte flueben i firkan-
ten.

Klik på "Flyt" i bjælken over dine meddelelser. I
Arkiver li Flyt...

menuen, der åbner sig, kan du nu vælge, hvor
meddelelsen skal flyttes hen. Klik på den ønskede
mappe. Du kommer automatisk tilbage til indbak-
ken. ---Log af Husk at logge af systemet, når du er færdig.
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