EDB undervisning.

Borger.dk – e.Boks – Sundhed.dk - NemID.

Borger.dk - e-Boks.dk – Sundhed.dk
----------------------------Sitet borger.dk er din indgang til det offentlige.
Her fra er der utrolig mange muligheder for oplysninger
man har / kan få brug for.
Via værktøjsknappen Min side får man adgang til mange
personlige oplysninger.
Husk at logge ud i øverste linje til højre efter brug.
Mit råd: Luk alle faneplade og browservinduer efter brug!
Via værktøjsknappen Post får man adgang til sin e-Boks
som vises i et vindue i borger.dk
For at oprette en digital postkasse på borger.dk skal du
have en NemID eller digital signatur.
Læs evt. mere om NemID – Klik.

Sådan tilmelder du dig Post på borger.dk:
1. Log på borger.dk med NemID eller digital signatur
øverst på siden.
2. Klik på ”Post”-knappen og tryk dernæst på ”Opret postkasse”.
3. Læs og accepter vilkårene.
4. Skriv dit navn og din e-mail-adresse.
5. Vælg hvordan du vil modtage servicebeskeder og skriv dit mobilnummer, hvis du
ønsker at modtage servicebeskeder som sms.
6. Vælg hvilke offentlige myndigheder du ønsker at modtage digital post fra. Du kan
vælge alle myndigheder eller vælge enkeltvis.
7. Vælg om du vil se posten fra din e-Boks i din digitale postkasse, og tryk ”Godkend”.
8. Vælg: Gå til postkassen >
9. Vælg: Gå til indbakken og se din post. Der er en velkomst mail til dig.
e-Boks direkte:

e-boks.dk

e-Boks fra Bank:
1. gang: Bank ⇨ Netbank ⇨ e-Boks
e-Boks: Side med vilkår ⇨ Velkomst
Velkomst:
Profiloplysninger: Navn og e-mailadresse(r)
e-Boks:
1 meddelelse i indbakken (Velkomst)
Følgende gange kommer man direkte fra netbank til e-Boks.
-----------------------------

Sundhed fra borger.dk:

borger.dk

borger.dk ⇨ Log ind eller Min side ⇨ NemID login ⇨
samtykkeerklæring skal godkendes.
Min side ⇨ Sundhed ⇨ Mit sundhedsoverblik
Sundhedsoverblik vises i vindue i borger.dk
Sundhed.dk direkte:
sundhed.dk ⇨ Log på sundhed.dk ⇨ Normal NemID login.
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