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opdateret. Fra 1. november 2014 får alle danskere over 15 år en sikker digital postkasse til elektroniske
rudekuverter i stedet for at modtage papirpost fra det offentlige via Post Danmark. Du kommer også til at
skrive til det offentlige via denne. Det kræver et NemID. Er du klar til dette? NemID er banker og det

offentliges fælles log-in-løsning til digital selvbetjening på Internettet. Denne bog beskriver dette i detaljer og
nogle af de tjenester, der kræver NemID. Umiddelbart skulle man tro, at der ikke er meget at sige om NemID.
Et par A4-sider er da nok til at beskrive, hvordan NemID benyttes, ikke sandt? Forfatteren til denne bog

mener, at der en række aspekter, der er relevante at tage med, når man skal lære om NemID og de tjenester,
der benytter sig af denne log-in-metode. Og det kræver en hel del sider at beskrive de fleste af dem i detaljer,
så de er til at forstå og forholde sig til. Det gælder lige fra på hvilke måder NemID kan erhverves; hvad der
kræves af en pc for at kunne benytte det; om det også kan benyttes sammen med Mac, Linux, smartphones
eller en iPad; til fuldmagt til at handle på en pårørendes vegne digitalt, hvis denne ikke selv er i stand til at
benytte Internettet – her gælder det netbank, e-Boks, SKAT og tinglysning. Bogen har en række øvelser i de
mest populære offentlige hjemmesider, der benytter NemID. At lære dig hvordan disse hjemmesider kan
bruges til gavn for dig, er hovedformålet med bogen. Bogen kommer ind på: * Erhvervelse af NemID. *

Aktivering af NemID. * Hvordan du logger ind med NemID. * Hvad der kræves af en pc for at kunne benytte
NemID. * En liste over de hyppigst anvendte hjemmesider, der kræver NemID. * Hvor sikker NemID

egentligt er, og hvordan du bedst beskytter din pc mod trusler. * Sikker og fortrolig e-mail med NemID. *
Nøgleviser i stedet for nøglekort. * Spærring af NemID. * Fuldmagt til at handle på en pårørendes vegne via
Internettet med eget NemID. * NemID for udlandsdanskere. * Andre kilder til oplysninger om NemID og

tjenester, der kræver NemID. * Syv sæt øvelser til et kursus i NemID og en række populære NemID-tjenester.
* e-Boks, den sikre postkasse til elektroniske rudekuverter fra offentlige myndigheder og private

virksomheder. * SKATs hjemmeside – se og ret forskudsopgørelse, årsopgørelse og selvangivelse. * Det
offentliges store portal borger.dk. * Sundhedsvæsenets hjemmeside sundhed.dk. * Netbank. * Hvordan man
scanner dokumenter til bilag ved sending af post via e-mail, e-Boks eller Digital Post til en myndighed.

Bogen indeholder desuden et nyttigt stikordsregister. Den er oprindeligt skrevet til et kursus i NemID og de
populære NemID-tjenester for kursister i Gladsaxe Kommune.
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