
Autismecenter Nord-Bo 
sender personfølsomme oplysninger til dig
• via en sikker mail som er krypteret
• du modtager samtidig en SMS kode, som er nøglen til din mail

Autismecenter Nord-Bo sender dig en mail.
Når mailen indholder personfølsomme oplysninger, er det vigtigt for os at sende mailen sikkert og krypteret 
således, at ingen andre end dig kan se indholdet. 

Hvad er sikker mail?
Når du sender en almindelig mail, svarer det til at sende et åbent postkort med posten. Alle kan i princippet 
læse med. Sikker mail svarer til at putte dit postkort i en konvolut, der kun kan åbnes af den rigtige modtager.

Når Autismecenter Nord-Bo sender dig en sikker mail: 

1. Du vil modtage en almindelig mail med et link til den sikre mail.

I mailen kan du se hvilket telefonnummer,  SMS koden er sendt til.  For at læse den modtagne mail skal du 
dobbeltklikke på linket.

2. Den modtagne sms-besked kan se således ud: 

3. Du har nu mulighed for at åbne den sikre mail, som du har modtaget fra Autismecenter Nord-Bo.

Indtaste din SMS kode. 
Klik herefter på Log ind.

    Sms-nr 1807
    Kode er: c5XetMrd



4. I mailen kan du læse beskeden. 
Der kan også være vedhæftede filer som du skal læse. Evt. vedhæftede filer findes allernederst, under selve 
tekstdelen.

5. Du har også mulighed for at besvare mailen sikkert. Du vælger SVAR. 

6. Du er nu i gang med at skrive en sikker mail til Autismecenter Nord-Bo. 
Skriv dit fulde navn i det første felt således, at vi ved hvad du hedder og kan sikre os, at det er dig vi 
kommunikerer med. Skriv herefter din besked til Autismecenter Nord-Bo. 

7.  Det er også muligt at vedhæfte en fil. 
VÆLG FILER og find den fil, som du ønsker at vedhæfte.

Vælg TILFØJ hvis du vil vedhæfte flere og tilsidst vælg SEND.

Autismecenter Nord-Bo modtager din mail, som en sikker mail. Du modtager en kvittering på, at du har 
sendt mailen.

Ved spørgsmål i forbindelse med sikker mail, kan du kontakte Susanne Kristensen tlf. 20 70 01 98 eller 
sk@nordbo.dk.

Her starter du med at skrive din mail


