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Hjælp til selvhjælp, så du kan komme videre med
hjv.dk

Hvorfor MA mail?

Ok, men det er jo så langsomt!?!

Alle informationer fra staben og iøvrig resten af
hjemmeværnet bliver sendt til dig på din MA
mail. Så skal vi ikke bruge tid på at
vedligeholde mail lister med private mails.

Nix, ikke længere. Det er ikke super hurtigt,
men en hel del bedre end hvad vi har oplevet
tildligere.
Hvordan finder jeg rundt på hjv.dk?

Hvad kan jeg så gøre?
Vedrørende mail er der følgende muligheder.
Du kan tilgå den via:
• mail.hjv.dk og logge ind med
brugernavn/password eller NemID
• hv.dk og logge ind med brugernavn/password
og så klikke på brevet i 'Mine genveje'
• din smart phone. Se her
'HJV › Hjælp › Generel hjælp' for at finde
opsætnings vejledningen til netop din telefon.
• dit mail program på din PC/MAC. Opsætning
finder du også her: HJV › Hjælp › Generel
hjælp
Kan jeg ikke bare få min MA mail
videresendt til min private mail?
Det kan du da, se her 'HJV › Hjælp › Generel
hjælp › HJV mail › Videresend mail'
Hvorfor hjv.dk?
For at undgå at sende store mængder data via
mailsystemet, vil mange mails indeholde link til
en nyhed hjv.dk, hvor du kan finde alle
nødvendige informationer.

Det er en ret kompleks side med mange
informationer at holde styr på, så man kan af
og til godt tabe overblikket. Derfor er der
oprettet nogle sider under vores enhed med
links til forskellige interessante steder.
Mangler der noget eller finder du links som
ikke virker, så hører jeg gerne fra dig. Så skal
jeg se på sagen så hurtig jeg kan.

Jeg vil ha' personlig hjælp!
Det kan også klares. Jeg er på fortet hver
første onsdag i måneden, så kom forbi og få
sat din PC, tablet eller smarte telefon op så
den kan tilgå MA mail og/eller mobil.hjv.dk
Meget kan dog klares over telefonen, så gi'
mig et ring på 23 35 88 96.
Jeg tager ikke på hjemmebesøg, med mindre
der er en reel chance for citron måne, blot til
info.

Der vil være stort fokus på hvordan og
hvormeget flotillerne er til stede på hjv.dk
fremadrettet.
Har du taget grundkursus på FELS endnu?
Ellers kan jeg kun opfordre til at få det gjort
snarest muligt. Har du behov for assistance så
siger du bare til.

Jeg er klar til at hjælpe dig med hjv.dk så vi
kan få endnu flere til at komme forbi mindst en
gang om måneden så vores login statestik
kommer op på 100 % Vi skal bare lige have de
sidste 30 % med.

Med venlig hilsen,
Som du kan se herunder, anvender den
gamle redakteur også hjv.dk. Kan være at der
er manipuleret en smule med billedet, da det
ser ud til at Arne er vågen :-D

Henrik
Telf. 23 35 88 96
Mail: hvf367-it-bm@hjv.dk

