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Denne guide viser, hvordan du modtager en sikker mail fra Aarhus Universitet, og hvordan du svarer sikkert tilbage 
til universitetet. 

Når du modtager en sikker mail fra Aarhus Universitet, vil du få en mail med et link til SikkerMail samt en sms med 
login-oplysninger. Tjek evt. i din spam-mappe i mailen. 
 

Fase Forklaring Navigation 

Klik på linket Du har modtaget en mail fra sikkerpost@au.dk. Klik på linket 
Link til SikkerMail i mailen.  

Udfyld sms-kode En boks popper op, og du skal skrive den kode, du har 
modtaget på sms. 

Tip: Hvis du har modtaget flere sikre mails, kan du se i 
parentesen efter SMS-nr hvilken kode, du skal vælge. 

 

Log ind på mailen Når du har tastet koden, skal du klikke på Log ind. 
 

Læs mailen Mailen åbnes i en webbrowser, og du kan vælge, om du vil 
udskrive, gemme eller svare. 

Tip: Vælger du Gem, kan du åbne den i Outlook og svare den 
vej, hvis indholdet i svarmailen ikke behøver beskyttelse. 

 

Svar sikkert Hvis du ønsker at svare sikkert, så klikker du på Svar. 

 
Skriv dit navn Udfyld boksen Dit fulde navn 

 
Skriv mailen Skriv dit svar. 

Tip: Du kan vedhæfte dokumenter ved at klikke på Vælg 
filer. Hvis du uploader et forkert dokument, sletter du ved at 
klikke på det røde kryds. 

 

 
 

Send mailen Send din mail ved at klikke på Send. 

Tip: Når du har trykket OK får du mulighed for at hente din 
svarmail og gemme den i Outlook, hvis du ønsker. Klik da på 
Hent mail. Du kan også blot klikke Afslut. 

Medarbejderen på Aarhus Universitet vil modtage din 
svarmail i sin Outlook. 

 

 

 

Afslut Når du klikker på Afslut får du mulighed for at skrive en ny 
sikker mail. Hvis du ønsker at afslutte helt, så skal du lukke 
browseren. 

 

 
 
 

 

  

 


