
IT-KURSUS 09JAN15

For standart bruger



Program

• FELS 

• Login
– Kode / NemID

• Mit websted, Mit indhold, Min profil 
– Mails

– Meddelelse

– Mine timer

• Min OE
– Nyheder

– Kontakt

– For medlemmer

• Aktiviteter modul

• Praktisk opgave



FELS og brugen her af

Forsvarets Elektroniske Skole

Log på via www.fels.dk, og vælge 
Atutor nederst i venstre side.

Her finder du kurser og 
vejledninger. 

* Fokus på læring, og ikke 
beståelse 



Login

www.hjv.dk

Vælg NemID eller kode.



Login

NemID 

Alle kender og har dette.

Kan altid bruges

Udløber ikke 

Kan ikke bruges til at skifte kode med

(hvis konto er spærret kan mail ikke ses)



Login

Kode

Kan altid bruges

Kan bruges til mail og APP

Kan bruges til at skifte kode med

Kan bruges til at åbne låste konti

Skal overholde bestemte krav

Skal skiftes hver 3 måned



Login

Kode – Krav

Skal være 9 tegn

Skal bestå af minimum 3 af nedestående:

- STORE BOGSTAVER

- små bogstaver

- Tal

- Special tegn (*-/=>< osv



Mit websted, Mit indhold og Min profil

• Nyheder fra egen OE (organisatorisk enhed)

• Nationale nyheder

• Tilmeldte aktiviteter

• Mail (brug CTRL + klik)

• Meddelser (vigtigt)

• Timer + GME (endnu ikke klar)



Mit websted, Mit indhold og Min profil

• Mit indhold:

• Delte dokumenter
– Kan ses og søges af ALLE med login

• Personlige dokumenter
– Kan kun ses af dig.

• Der er 100 MB til rådighed

• Blog – Brug den ikke…



Mit indhold, Min profil og Min OE

Min profil:

HJV’s lille facebook

Angive kollegaer og følg disse

Andre kan se oplysninger om dig, og du kan selv lave flere.



Min OE

• Min OE: Det er her det sker!!!

• Nyheder / Meddelser

• Kontakt

• Om os

• For medlemmer 



For medlemmer

• Link til TOP posten

• OE Meddelser

• Aktiviteter

• Booking (kræver rettighed)

• Forsyningstjeneste

• Økonomi



Aktivitet

• Se aktiviteter

• Forstå aktivitet

• Tilmeld / afmeld aktivitet

• Find aktiviteter i det øvrige Hjemmeværn

• Finde aktiviteter før d.d.



Spørgsmål?

Ellers praktisk opgaver :o)


