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Kopiering	  til	  email	  i	  Internet	  Explorer	  
Explorer	  har	  fra	  starten	  sikkerhedsindstillinger	  der	  gør,	  at	  man	  bliver	  man	  mødt	  af	  en	  dialogboks	  

	   	  
(eller	  noget	  tilsvarende	  på	  dansk)	  hver	  gang	  man	  vil	  indsætte	  tekst.	  
Denne	  dialogboks	  kan	  man	  helt	  slippe	  for	  at	  møde	  ved	  at	  ændre	  indstilling	  som	  beskrevet	  sidst	  i	  dette	  
dokument.	  

Noget	  tekst	  kopieret	  fra	  Word,	  f.eks.:	  

	   	  
kan	  indsættes	  i	  en	  email	  i	  PhD	  Planneren	  helt	  uden	  formatering	  ved	  at	  vælge	  T-‐udklipsholder-‐ikonet:	  	  

	   	  
med	  følgende	  resultat:	  
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Prøver	  man	  at	  indsætte	  med	  Ctrl-‐V	  bliver	  man	  mødt	  med	  en	  blå	  dialogboks:	  

	   	  
Vil	  man	  nøjes	  med	  at	  indsætte	  den	  mest	  basale	  formatering	  (fed,	  kursiv,	  understreget,	  gennemstreget,	  
sænket	  og	  løftet)	  kan	  man	  undgå	  dialogboksen	  ved	  at	  vælge	  W-‐udklipsholder-‐ikonet:	  

	   	  
og	  i	  vinduet	  der	  kommer	  op	  vælge	  "Remove	  styles	  definitions":	  

	   	  
Efter	  teksten	  er	  indsat	  i	  vinduet	  kan	  man	  vælge	  og	  afslutte	  ved	  at	  trykke	  Tab,	  Tab,	  ”mellemrum”,	  Tab	  og	  
”vognretur”.	  
Dermed	  bevares	  stilen	  i	  emailen:	  
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Ønsker	  man	  faktisk	  at	  indsætte	  teksten	  med	  al	  formatering	  må	  man	  bruge	  Ctrl-‐V	  og	  vælge	  "Cancel"	  i	  den	  
blå	  dialogboks	  hvorved	  man	  får:	  

	   	  

Uanset	  hvilken	  indsættelsesmetode	  der	  bruges,	  skal	  man	  være	  opmærksom	  på	  at	  punkt-‐/nummer-‐lister	  fra	  
Word	  konverteres	  til	  noget	  der	  ikke	  er	  lister,	  men	  kun	  i	  nogen	  grad	  ligner	  –	  linjerne	  starter	  med	  punkt-‐
/ciffer-‐tegn	  efterfulgt	  af	  "hårde"	  mellemrumstegn:	  

	   	  
Dvs.	  den	  konverterede	  liste	  ikke	  indrykkes	  ordentlig	  og	  tilføjer	  man	  et	  nyt	  element	  kommer	  der	  ikke	  
automatisk	  nye	  punkter/numre	  frem.	  Skal	  de	  gøres	  til	  rigtige	  lister	  må	  man	  fjerne	  starttegene	  og	  
efterfølgende	  bruge	  nummer-‐	  og	  punktlisteværktøjerne:	  

	   	  
så	  man	  får:	  

	   	  

Hvordan	  man	  slipper	  for	  "Do	  You	  Want	  To	  Allow	  This	  Webpage	  To	  Access	  Your	  Clipboard?"	  

Kort	  beskrevet	  vælges:	  

Tools>	  Internet	  Options>	  Security>	  Internet	  Zone>	  Custom	  Level>	  Scripting	  section>	  Allow	  
Programmatic	  clipboard	  access>	  Enable	  

Undervejs	  vælges/ses	  følgende	  billeder:	  
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