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Opsætning af Internet Explorer på Windows 7 og 

Windows 8.1 til brug på hjv.dk (SharePoint 2010) 

SIKKERHED: Optimeret opsætning af Internet Explorer 10/11 eller nyere på Windows 7 og 

Windows 8.1 til brug for hjv.dk ((V2) SharePoint 2010) 

 

Den nyeste version af Internet Explorer fra Microsoft, som automatisk bliver udrullet via ’Windows 

Update’ har nogle uhensigtsmæssigheder ved brug mod ældre eller komplekse internetsider, heriblandt 

hjv.dk. 

Disse uhensigtsmæssigheder lå fortrinsvis på sikkerhedssiden vedrørende den gamle platform, og var 

særdeles synlige blandt andet ved brug af Outlook Web Access (OWA), og i forbindelse med oprettelse 

af aktiviteter og nyheder, hvor flere funktioner ikke virkede eller blev vist. 

Ved brug af Outlook Web Acces (OWA) kunne man kun bruge webmail i light-udgaven, som ikke 

understøttede delt mailboks og andre væsentlige værktøjer, og ved aktiviteter og nyheder er valgfelter 

og formateringsfelter ikke aktive eller der kommer fejlmeddelelse når der gemmes. 

På det nye hjv.dk viser problemerne sig ved følgende opgaver: 

 Etablere ’Videresend til..’ på webmail, eksempelvis ens funktionskonto eller private mailkonto 

 Godkendelses-flow fejler ved godkendelse af indholdssider 

Disse uhensigtsmæssigheder kan elimineres næsten 100 % hvis hjv.dk opsættes som ’Intranet’ jf. 

nedenstående guide og derfor anbefales denne løsning for alle, som har administrative opgaver på det 

nye hjv.dk. 
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Guide: Opsætning af hjv.dk som Intranet med Internet Explorer 10 / 11 

Du starter med at åbne ”Kontrolpanel”. 

I søgefeltet øverst til højre skriver du ordet 

”Internetindstillinger”, og klikker herefter på 

det link som fremkommer. 

 
 

Vælg nu fanebladet ”Sikkerhed”. 

 

1. Klik nu på ikonet ”Lokalt Intranet” 

 

2. Tjek at sikkerhedsniveau nu står som 

”Lav”.  

Hvis ikke så juster selv skyderen. 

 

3. Klik herefter på knappen ”Websteder” 

 
 

Nu kommer denne boks frem. 

Start hermed at fjerne markering i ”Register 

automatisk ..” og herefter sikre, ingen felter 

er markeret. 

 

Sæt herefter igen markering i ”Register 

automatisk ..” og klik på ”Avanceret” 

 
 

I den nye dialogboks indsætter du 

nedenstående internetadresser i feltet ”Føj 

dette websted til zonen”.  

*.fels.dk (Kan udelades) 

*.forsvaret.dk 

*.hjv.dk 

 

Der kan kun tilføjes én ad gangen, og efter 

hver tilføjelse klikkes på ”Tilføj” 

Undlad at sætte markering ved ”Kræv 

servergodkendelse (https)..”, og tryk herefter 

på ”Luk”, og derefter på ”OK” 
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1. Nu skiftes der til fanebladet 

”Beskyttelse af personlige 

oplysninger”. 

 

2. Tjek at der er ”flueben” ud for ”Slå 

blokering af pop op-vinduer til”, og klik 

herefter på knappen ”Indstillinger”. 

 
 

 

1. Her tilføjes følgende internetadresser: 

*.fels.dk 

*.hjv.dk 

*.forsvaret.dk 

Adresser skal tilføjes én ad gangen 

 

2. Tjek om adresserne er på listen 

 

”POP OP” fra alle funktionaliteter på hjv.dk og 

”Helpdesk” vil nu åbne uden der forespørges 

inden. 

 

3. Tryk nu ”Luk”, og luk herefter 

”Internetindstillinger” 

 
 

 

1. Åben nu ”Internet Explorer”, og klik på 

’Tandhjul’. 

 

2. Vælg herefter ”Indstillinger for 

Kompatibilitetsvisning” 
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1. Undlad at klikke på ’Tilføj’ 

 

2. Fjern en eventuel markering i ’Vis 

Intranetsteder i Kompatibilitetsvisning’ 

 

3. Tjek at der er markering i ’Brug 

Kompatibilitetslister fra Microsoft’ 

 

Dette gør, at ’Bladre-PDF’, såsom 

kompagniblade, vises korrekt i IT 10 & 11 

 
Start nu Internet Explorer 10 eller 11, og test 

selv. 

 

(Løsningen er testet i Internet Explorer 12, så 

den er fremtidssikret) 

 

 

 


