Sikkerhed
Sikkerheden er din garanti
Den digitale signatur/NemID og den krypterede forbindelse, som posten sendes ad, er
din garanti for, at ingen andre end dig kan få
adgang til de oplysninger, der bliver sendt.
Du og det offentlige kan altså være
sikker på, at kun
du kan læse og
sende digital post.
Du kender nok
sikkerheden fra
din netbank – og
det samme niveau
af sikkerhed får
du med NemID og
Digital Post.

Log på med NemID/digital signatur
For at få adgang til din postkasse på borger.dk skal du logge ind med din digitale signatur. Det skal du gøre for at identificere
dig, nøjagtigt ligesom du identificerer dig i
din netbank, så ingen uvedkommende har
adgang til dine private oplysninger.
Med NemID kan du nemt logge på fra alle
computere, lige når det passer dig.

Flere spørgsmål?
Kontakt det lokale Borgercenter - de kan
hjælpe dig videre.

Kontaktinformation:
borgercenteret@brk.dk

- og Digital post

Borgercenteret har følgende åbningstider:
Rønne, Landemærket 26:
Mandag – tirsdag:
kl. 09.30 – 16.00
Onsdag:
Kl. 09.30 – 12.00
Torsdag:
Kl. 09.30 – 17.00
Fredag:
Kl. 09.30 – 13.00
Hasle, Toftelunden 1:
Tirsdag:
kl. 10.00 – 16.00
Fredag:
kl. 10.00 – 13.00
Nexø, Kildestræde 20:
Mandag:
kl. 10.00 – 16.00
Onsdag:
Kl. 10.00 – 16.00
Aakirkeby, Eskildsgade 15
(indgang fra Bibliotekspladsen):
Onsdag:
kl. 10.00 – 16.00
Allinge, Sverigesvej 1
Torsdag:
kl. 10.00 – 17.00

> Tovejskommunikation
> Digitale dokumenter
> NemID

Digital Post
NemID
- fremtidens digitale signatur

Slut med kuverter, frimærker og
turen til postkassen
- gør din postkasse digital og grøn!
Du kan nu få en postkasse på borger.dk, hvor
du både kan skrive til det offentlige og få svar
tilbage.
Det er i princippet det samme som at maile,
men det foregår sikkert, så ingen uvedkommende kan få adgang til at læse eller ”lytte
med på linjen”, når du sender og modtager
post.
Med en digital postkasse tager det kun kort
tid at sende og modtage post, og så er papir
og konvolutter overflødigt – det sparer tid for
dig og er godt for miljøet.

Signaturen giver adgang til netbank, offentlig selvbetjening på nettet samt en række
private løsninger.
Har du i dag adgang til netbank, vil du
modtage den nye NemID fra din bank.
Har du i dag en digital signatur, kan den
stadig bruges. Du vil blive kontaktet når det
bliver aktuelt at skifte den ud.
NemID kan bestilles på www.nemid.nu
samt ved personlig henvendelse i borgercentre og skattecentre der tilbyder udstedelse.

Det offentlige kan også sende digital post
med personlige dokumenter til din postkasse
(fx om boligstøtte, SU, dagpenge, børneydelser, pensioner og ejendomsoplysninger).
Du skal have en NemID/digital signatur for at
kunne sende og læse din digitale post – bestil
den på www.nemid.nu, hvis du ikke har en i
forvejen.
Gå ind på www.borger.dk i dag og gør din
postkasse grøn!

Én postkasse
På borger.dk kan du samle al din digitale
post – både fra private virksomheder og det
offentlige.
Det kan du, fordi din postkasse på borger.dk
er den samme, som den du ser på www.eBoks.dk

Èn indgang - borger.dk
På borger.dk har du adgang til hele den offentlige sektor – lige fra elektroniske blanketter til din postkasse. Og med den nye digitale signatur - NemID - kan du logge på
via alle computere – både på arbejdet og på
internetcaféen i Australien.
Fleksibelt og nemt - med digital post har
det offentlige altid åbent!
I din digitale postkasse kan du døgnet rundt
nemt skrive til præcis den offentlige myndighed eller institution, der er relevant for dig.
Det er selvfølgelig gratis.
På borger.dk finder du også mange andre
digitale services fra det offentlige.
Skal du finde post du tidligere har sendt eller
modtaget, finder du det også nemt i din
postkasse – dit ”digitale ringbind”.

