
Autismecenter Nord-Bo 
Send en sikker mail til Autismecenter Nord-Bo
• Det sker via Autismecenter Nord-Bo´s hjemmeside
• Det kræver ingen NemID og andre sikkerhedsinstallationer 
• Det er nemt og sikkert 

Du kan sende personfølsomme oplysninger til Autismecenter Nord-Bo.
Du kan have behov for at sender en mail til Autismecenter Nord-Bo med dine personfølsomme oplysninger.
Når mailen indholder personfølsomme oplysninger, er det vigtigt at sende mailen sikkert og krypteret 
således, at ingen andre end Autismecenter Nord-Bo retmæssigt ser 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 du sender en sikker mail til Autismecenter Nord-Bo:

1. Du går på internettet og finder Autismecenter Nord-Bo´s hjemmeside www.nordbo.dk.

Vælg KONTAKT i menuoversigten, herefter vælger du SEND SIKKER MAIL.

2. Nu er du på siden med oplysninger om hvorledes der sendes sikkert.

Nederst på siden beskrives hvordan, du som privat person (ikke offentlig instans) sender en sikker mail.
Her finden du det link, du skal bruge.



3. Du er nu i gang med at skrive en sikker mail til Autismecenter Nord-Bo.

Udfyld de angivne felter, således, at du skriver dit fulde navn, emnefelt og oplyser din mailadresse og dit 
mobilnummer.

Skriv herefter din besked til Autismecenter Nord-Bo i det store hvide felt. Start med at skrive hvem mailen 
er til, hvis du kender modtagernavn, ellers så skriv hvilken afdeling mailen skal modtages i.

4. 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.

Eks: Til Annette Møller,  Viden og Udvikling.


