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Hvad er NemID ?
En dansk log-inløsning for sikker adgang til personlige sider på offentlige og
private hjemmesider.
En sikkerhedsløsning der består af tre dele:
en Bruger-id - en Adgangskode og et Nøglekort med engangsnøgler.
Nøglekortet er et papkort med
engangskoder.

(Aktiverede.)
Bruger-id er personnummer eller en id man selv har valgt første gang man loggede på.
Adgangskode har man selv valgt første gang man loggede på. (Aktiverede.) (-ÆØÅ)
Nøglekort med 10 cifret nr. - 4 cifrede koder og 6 cifrede nøgletal.
Dialogboksene er ens alle steder hvor den kan bruges.
NemID kan bruges fra alle pc'er – også i udlandet.
Brugere af netbankløsninger har automatisk fået NemID tilbudt fra banken.
Alternativt kan NemID bestilles på Nettet v.hj.a. nr. fra pas eller kørekort.
Ellers kan man få NemID i kommunens borgerservice eller ved Skat.
Først modtages et brev med NemID nr. og
Nøglekort-nummer og Nøglekort som rives
af brevet.
Få dage efter endnu et brev med en foreløbig
Adgangskode.
De tre – NemID nr., Nøglekort og foreløbig
Adgangskode skal bruges første gang man
logger på NemID. (Aktiverer.)
Da får man også mulighed for at vælge en andet Bruger-id og en anden Adgangskode.
NemID kan bruges alle steder på Nettet hvor man har en personlig profil:
Det offentlige: Statslige institutioner, Ministerier, Direktorater, Skat m.fl.
Borger.dk: din indgang til det offentlige.
Regioner: Sundhed.dk
Kommuner: Al selvbetjening.
Banker:
Alle banker med selvbetjening.
Forsikring:
Ikke alle endnu.
Foreninger:
Fagforeninger.
En del private: Sygeforsikringen Danmark, e-Boks.
Husk!!! Log af og luk ALLE faneblade.
– Mit råd: Log af og luk ALLE browservinduer!
Øvelser næste side!
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Forslag til øvelser:
* * * * *
Øveprogrammer til selvbetjening m.m.m. findes flere steder.
Et eksempel fra en kommune:
Silkeborg Kommune: - Øvemiljø:
http://www.digamb.dk/www.silkeborgkommune.dk/ Der fra kan man også gå til oprettelse af NemID – Bestille Sundhedskort m.m.
Alt sammen i øvemiljø.
*****
Seniorsurf – Danmarks Radio har en side for nybegyndere:
http://www.dr.dk/Undervisning/Seniorsurf/Forside_ny_1.htm
*****
https://www.nemid.nu/

- På siderne er der forklaringer om NemID.

http://it-formidler.dk/library/laer-med-video
- Digitaliseringsstyrelsen: Lær med video.
*****
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