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Denne vejledning beskriver brugeropsætning af en forbindelse i en Outlook e-mail klient til et 
MyArchive Deponeringsområde på MyArchive.kb.dk serveren, således at en arkivskaber kan 
selvaflevere e-mails (og vedhæftninger) i sit Deponeringsområde på Det Kongelige Biblioteks 
MyArchive server. 
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Indledning. 
Det Kongelige Biblioteks Håndskriftsamling har en lang tradition for at indsamle korrespondancer fra 

danske forfattere, kunstnere, videnskabsmænd og andre kulturpersoner. Teknisk kaldes sådanne 

arkiver for "personlige privatarkiver".  

Det Kongelige Bibliotek ønsker at intensivere modtagelsen af korrespondancer fra nulevende 

arkivskabere. Derfor er der implementeret et system på Det Kongelige Bibliotek, MyArchive.kb.dk, 

hvori der kan oprettes et personligt Deponeringsområde (en e-mail konti på MyArchive.kb.dk) til den 

enkelte arkivskaber, der herefter løbende kan overføre e-mails (og vedhæftninger ) til sit 

Deponeringsområde fra sin egen, private  e-mailboks.  

Alle e-mail konti anonymiseres, så arkivskaberens navn ikke kan udledes. 

Denne vejledning viser, hvordan arkivskaberen selv kan deponere e-mail materiale, der sidenhen 

ønskes overdraget til Det Kongelige Bibliotek gennem en formaliseret Donation, til sit midlertidige 

Deponeringsområde. En forudsætning herfor er, at der forinden er indgået en Deponeringsaftale 

med Det Kongelige Bibliotek, hvori der henvises til generelle Aftalevilkår. 

MyArchive systemet giver arkivskaberen mulighed for at flytte eller kopiere e-mails og 

vedhæftninger fra en privat e-mailboks til det personlige Deponeringsområde, samt at omorganisere 

det deponerede materiale.  

Deponeringsomådet skal udelukkende benyttes til at arkivere e-mails (og vedhæftninger), som 

skønnes at være af interesse for fremtidige brugere. Det er dog muligt for arkivskaberen at 

videresende e-mails (og vedhæftninger) fra eget Deponeringsområde, således at deponeret 

materiale kan slettes i den private e-mailboks, hvis det ønskes. Det vil dog ikke være muligt at sende 

e-mails direkte til Deponeringsområdet via mailadressen [login]@myarchive.kb.dk. 

Deponeringshandlingen kan foregå ved at flytte eller kopiere (Drag-and-Drop) enkelte e-mails eller 

flere ad gangen, eller en hel folder med indhold (herunder under-foldere). 

Opsætningen af MyArchive består i, at en forbindelse til et personligt Deponeringsområde 

([login]@myarchive.kb.dk) tilføjes arkivskaberens egen, private e-mailboks, således at 

Deponeringsområdet ses på arkivskaberens skærm under den private e-mailboks. 

Deponeringsområdet kan foldes ud og ændres på samme måde, som arkivskaberen kan ændre 

strukturen af sin private e-mailboks.   

Som nævnt i Deponeringsaftalen, træffes der på et tidspunkt aftale om Donation af det deponerede 

materiale, der herefter vil udgøre et privatarkiv ejet af Det Kongelige Bibliotek. I Donationsaftalen 

fastsættes, hvilken klausulering (begrænset adgang), materialet evt. skal være underlagt. 

I denne vejledning er der især fokuseret på tilknytning af et MyArchive Deponeringsområde til en 

Outlook e-mail klient fra Microsoft (PC eller Mac). Andre eksempler på mail-systemer (klienter), 

hvortil der kan installeres forbindelse til et MyArchive Deponeringsområde, er Mac Mail og iPad 

Mail. 

Arkivskaberen har mulighed for samtidig at have adgang til sit Deponeringsområde fra flere 

forskellige egne e-mailbokse (på flere forskellige platforme).   
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Hvordan kommer jeg i gang? 
Dette afsnit beskriver forudsætningerne for, at du som en arkivskaber, der benytter Outlook, kan 

komme i gang med at selvaflevere e-mails (og vedhæftninger) til dit eget MyArchive 

Deponeringsområde på Det Kongelige Bibliotek. (Et MyArchive Deponeringsområde er det samme 

som en personlig e-mailkonto på Det Kongelige Biblioteks MyArchive.kb.dk server). 

Forudsætningerne for at komme i gang er: 

 At du har modtaget brev fra Det Kongelige Bibliotek med bl.a. din MyArchive e-mail adresse, 

brugernavn og midlertidige adgangskode til dit Deponeringområde. 

 At du har en PC med en Outlook e-mailboks installeret. 

 Anvendelse af MyArchive.kb.dk forudsætter, at brugeren har adgang til IMAP portene 993 

(SSL kryptering) og 587 (TLS kryptering). På visse statslige eller kommunale institutioner er 

disse porte blokeret af sikkerhedshensyn. Adgangen til MyArchive.kb.dk skal i så tilfælde 

installeres fra en personlig mail klient uden for den givne institutions "firewall". 

Allerførst skal du ændre den modtagne midlertidige adgangskode, således at du kan anvende din 

egen, hemmelige adgangskode ved tilknytning af dit Deponeringsområde til din private Outlook e-

mailboks.  

Adgangskoden ændres ved at følge vejledningen i det efterfølgende afsnit ”Ændring af adgangskode 

til dit MyArchive Deponeringsområde”. 

Når adgangskoden er ændret, kan forbindelsen til dit personlige Deponeringsområde etableres ved 

at følge vejledningen i afsnittet ”Tilføjelse af dit MyArchive Deponeringsområde til din Outlook e-

mailboks ”. 

Bemærk at Outlook har en auto-arkiverings funktion, som ikke har noget med MyArchive at gøre. 

Den kan ikke anvendes til arkivering af e-mails til en MyArchive deponeringskonto. 

Kommer du ud for problemer med at etablere forbindelsen, så prøv at fjerne forbindelsen til dit 

MyArchive Deponeringsområde: Se afsnittet ”Fjernelse af dit MyArchive Deponeringsområde fra din 

Outlook e-mailboks”. Når den forbindelse, der giver problemer, er fjernet, kan du genetablere 

forbindelsen på ny: Se afsnittet ” Tilføjelse af dit MyArchive Deponeringsområde til din Outlook e-

mailboks”. 

Er der stadig problemer eller kommer du i tvivl omkring opsætningen kan Servicedesk på Det 

Kongelige Bibliotek kontaktes, som beskrevet i det modtagne brev fra Det Kongelige Bibliotek. 

Hvis arkivskaberen har indgående kendskab til opsætning af e-mail klienter henvises til følgende 

tekniske oplysninger: 

 Kontotype:    IMAP 

 Server til indgående post:  myarchive.kb.dk 

 Server til udgående post (SMTP): myarchive.kb.dk 

 Server til indgående post (IMAP): 993 (SSL) 

 Server til udgående post (SMTP): 587 (TLS) 

 Server til indgående post (IMAP) kræver godkendelse via adgangskode 

 Server til udgående post (SMTP) kræver godkendelse via adgangskode  
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Ændring af adgangskode til dit MyArchive Deponeringsområde. 

(Se også videovejledning her). 
 

Denne vejledning til ændring af adgangskoden for din postkasse på myarchive.kb.dk er ens for alle 

platforme (PC, Mac, iPad, smartphones …), som kan komme i kontakt med myarchive.kb.dk via en 

browser (Internet Explorer, Safari, Firefox …). 

Det er vigtigt at ændre den midlertidige adgangskode så hurtigt som muligt efter modtagelsen af 

brevet fra Det Kongelige Bibliotek. Af sikkerhedsmæssige årsager vil det være hensigtsmæssigt at 

ændre adgangskoden mindst hver 3. måned eller hvis man har mistanke om at andre har fået 

kendskab til adgangskoden.  

Skærmbillederne i denne vejledning er fra en Internet Explorer 8 på en Windows PC. 

Åbn din browser og indtast følgende URL: 

myarchive.kb.dk  

Derefter fremkommer følgende skærmbillede 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=skOUveEtsDs
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Brugernavn og den midlertidige adgangskode fra velkomstbrevet fra Det Kongelige Bibliotek 

indtastes ved Brugernavn og Adgangskode, som vist i følgende skærmbillede. 

 

Når brugernavn og adgangskode er udfyldt trykkes på knappen Log på, angivet med rødt i 

ovenstående skærmbillede hvorved følgende skærmbillede til ”Outlook Web App” kommer frem: 
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Vælg menupunktet ”Indstillinger” som markeret herunder i rødt: 

 

Herefter trykkes på ”Skift adgangskode”, som er markeret med blåt. 

Derved fremkommer følgende skærmbillede: 
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Derefter indtastes nuværende adgangskode i feltet ”Eksisterende adgangskode” 

Den nye adgangskode indtastes i feltet ”Ny adgangskode” og indtastes på ny i feltet ”Bekræft 

adgangskode”, som markeret med rød firkant i nedenstående skærmbillede. 

 

Tryk derefter på knappen ”Gem” markeret med blåt. 

Såfremt der fremkommer en fejlmeddelelse vil de indtastede adgangskoder forsvinde og man skal 

indtaste gammel og ny adgangskode igen.  

En af årsagerne kan være forkert indtastet nuværende adgangskode eller forskel i indtastet 

adgangskode i felterne ”Ny adgangskode” og ”Bekræft adgangskode”. 

Vær sikker på at Caps Lock på dit tastatur ikke er aktiveret.  

En anden fejlmeddelelse er at adgangskoden ikke opfylder minimumskravene, som vist herunder. 
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Adgangskoden skal have en længde på minimum 7 karakterer.  
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Når den nye adgangskode er accepteret bliver man automatisk logget af. Man får da følgende 

skærmbillede: 

 

Tryk derefter på OK markeret med rødt i ovenstående skærmbillede hvorved login skærmbilledet 

kommer frem. 
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For at være sikker på, at adgangskoden er ændret korrekt indtastes brugernavn og den nye 

adgangskode som angivet i følgende skærmbillede. 

 

Tryk derefter på knappen ”Log på” markeret med rødt i ovenstående skærmbillede.  
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Når brugernavn og adgangskode er accepteret, kommer man tilbage til den side, hvor Adgangskoden 

kan ændres. Se efterfølgende skærmbillede. 

 

Man er nu sikker på, at Adgangskoden er korrekt.  Log ud af Outlook Web App ved at trykke på 

knappen ”Log af” markeret med rødt i ovenstående skærmbillede, hvorved nedenstående 

skærmbillede kommer frem. 
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Kort vejledning for tilføjelse af dit MyArchive Deponeringsområde til 

din Outlook e-mailboks (Se også videovejledning her). 
 

Efter ændring af adgangskode kan øvede Outlook brugere anvende denne korte vejledning ved 

opsætningen.  

For en mere detaljeret vejledning henvises til næste kapitel ”Tilføjelse af dit Myarchive 

Deponeringsområde til din Outlook e-mailboks”. 

1. Klik på ”Funktioner” og gå ind i ”Kontoindstillinger”  

Ny konto. 

2. Vælg ”Ny” og marker “Microsoft Exchange, POP3, IMAP eller HTTP” (Næste) 

3. Marker ”Konfigurer serverindstillinger eller yderligere servertyper manuelt” (Næste) 

4. Marker ”Internet e-mail” (Næste) 

5. Indsæt nedenstående på siden ”Internet-e-mail-indstillinger” 

 Bruger oplysninger: 

 Dit navn:  Indtast det navn (dit normale navn) som en evt. modtager skal se.  

 E-mail-adresse: Indtast e-mail adressen på din MyArchive konto, som du 

har fået oplyst i velkomstbrevet fra det Kongelige Bibliotek. 

o Server oplysninger: 

o Kontotype:  Vælg IMAP. 

o Server til Indgående post: Indsæt myarchive.kb.dk   

o Server til udgående post (SMTP):  Indsæt myarchive.kb.dk . 

o Logon oplysninger:  

o Brugernavn: Indsæt dit brugernavn, som oplyst i velkomstbrevet fra 

KB. 

o Adgangskode: Indsæt din adgangskode. 

o Sæt kryds i feltet ”Husk adgangskode” 

6. Tryk på knappen ”Flere indstillinger” 

7. Fanen ”Server til udgående post” 

8. Marker feltet ”Serveren til udgående post (SMTP) kræver godkendelse”  

9. Fanen ”Avanceret” 

o Server til indgående post (IMAP): 993 

o Krypteret forbindelse:  SSL 

o Server til udgående post (SMTP): 587 

o Krypteret forbindelse  TLS 

o Tryk ”OK” 

10. Knap ”Test kontoindstillinger” 

11. Hvis OK kan kontoindstillingen afsluttes ved ”Next” -> ”Finish”  

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=skOUveEtsDs
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Tilføjelse af dit MyArchive Deponeringsområde til din Outlook e-

mailboks. 

(Se også videovejledning her) 
 

Denne vejledning viser opsætningen for den danske Outlook version 2007. Der kan være små 

forskelle i forhold til ældre eller nyere versioner af Outlook. Hvis du er i tvivl kan Det Kongelige 

Biblioteks Servicedesk kontaktes, som beskrevet i det modtagne brev fra Det Kongelige Bibliotek. 

Start Outlook og vælg menupunktet ”Funktioner” markeret med rødt i følgende skærmbillede. 

Gå herefter ind under punktet ”Kontoindstillinger” markeret med blåt i følgende skærmbillede.  

 

Skærmbilledet ”Kontoindstillinger” kommer frem: 

http://www.youtube.com/watch?v=skOUveEtsDs
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Under fanebladet ”E-mail” klik på ”Ny…” markeret med rødt i ovenstående skærmbillede. 
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Skærmbillede ”Tilføj ny e-mail-konto” kommer frem: 

 

Vælg ”Microsoft Exchange, POP3, IMAP eller http”, hvis dette ikke allerede er valgt. 

Klik herefter på ”Næste >” knappen, markeret med blåt. 
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Nedenstående skærmbillede fremkommer. 

Bemærk, at skemaet ikke skal udfyldes. 

Kun fluebenet ”Konfigurer serverindstillinger eller yderligere servertyper manuelt”, der er markeret 

med rødt i nedenstående skærmbillede, skal markeres (flueben), før der trykkes på ”Næste >” 

knappen, som er markeret med blåt. 

 

.  
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Følgende skærmbillede kommer frem: 

 

Vælg ”Internet-e-mail”, hvis dette ikke allerede er valgt. 

Klik herefter på ”Næste >” knappen, markeret med blåt. 
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Udfyld de manglede felter i det næste skærmbillede med oplysningerne fra e-mailen angående din 

KB arkivkonto.  

Bruger oplysninger: 

 Dit navn:  Indtast det navn (dit normale navn) som en evt. modtager skal se.  

 E-mail-adresse: Indtast e-mail adressen på din MyArchive konto, som du har fået oplyst 

i velkomstbrevet fra det Kongelige Bibliotek. 

Server oplysninger: 

 Kontotype:  Vælg IMAP. 

 Server til Indgående post: Indsæt myarchive.kb.dk   

 Server til udgående post (SMTP):  Indsæt myarchive.kb.dk . 

Logon oplysninger:  

 Brugernavn: Indsæt dit brugernavn, som oplyst i velkomstbrevet fra KB. 

 Adgangskode: Indsæt din adgangskode. 

 Sæt kryds i feltet ”Husk adgangskode” 

Tryk på knappen ”Flere indstillinger …”, markeret med rødt i nedenstående skærmbillede. 
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Når du har trykket på knappen ”Flere indstillinger”, fremkommer følgende skærmbillede: 

 

Vælg fanebladet ”Server til udgående post”, markeret med rødt i ovenstående skærmbillede, 

hvorved nedenstående skærmbillede kommer frem.  

Sæt et kryds i feltet ”Serveren til udgående post (SMTP) kræver godkendelse”, markeret med rødt i 

nedenstående skærmbillede.  

 

Vælg dernæst fanebladet ”Avanceret”, markeret med blåt i ovenstående skærmbillede, hvorefter 

følgende skærmbillede ses.  
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Felterne markeret med farver i ovenstående skærmbillede ændres i følgende rækkefølge: 

Trin 1: Vælg ”SSL” i felt markeret med rødt,  med navnet ”Brug følgende type krypteret 

forbindelse:”.  

Trin 2: Vælg ”TLS” i felt markeret med grønt , med navnet ”Brug følgende type krypteret 

forbindelse:”. 

Trin 3: Hvis tallet 993 ikke er indsat i feltet ”Server til indgående post (IMAP)”, markeret med blåt,  

så indsæt 993 i feltet. 

Trin 4: Hvis tallet 587 ikke er indsat i feltet ”Server til udgående post (SMTP)”, markeret med sort,  så 

indsæt 587 i feltet. 

Øvrige felter ændres ikke. 

Klik ”OK” for at vende tilbage til følgende skærmbillede. 

Trin 1 

Trin 2 

Trin 3 

Trin 4 
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Alle de nødvendige oplysninger er nu indtastet og Outlook klienten (din private e-mailboks) bør nu 

være klar til at kommunikere med din MyArchive konto (dit Deponeringsområde) på KB. 

Det er muligt at teste, om alt er sat korrekt op ved at trykke på ”Test kontoindstillinger…” 

 

Hvis alt er OK vises følgende skærmbillede: 
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Tryk på knappen ”Luk” for at lukke vinduet med ”Test kontoindstillinger”. 

 

Derefter trykkes  ”Næste >”, hvorved følgende ses: 

 

Klik ”Finish”, hvorved følgende skærmbillede ses: 
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Det kan ses af ovenstående skærmbillede, at MyArchive kontoen chhtest@myarchive.kb.dk er 

oprettet.  

Klik derefter på knappen Luk, markeret med blåt. 
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Nedenstående eksempel  viser hvordan din Outlook nu kan se ud. 

 

Din egen, private konto vil være placeret først i e-mail listen (markeret med rødt rektangel). Derefter 

kommer din konto (Deponeringsområde) på myarchive.kb.dk (markeret med blåt og med eksemplet 

chhtest@myarchive.kb.dk). Her er indbakken på chhtest@myarchive.kb.dk markeret, og indholdet 

kan ses.  
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Tilføjelse af andre e-mail systemer til din Outlook mailboks, f.eks en 

Gmail konto. 
 

Såfremt du har e-mails placeret på andre e-mail systemer som f.eks Gmail, kan du som regel 

tilknytte e-mails fra dine andre e-mailsystemer til din Outlook, således at dine e-mails kan blive 

overført til din arkivkonto på KB. 

Normalt kan man finde vejledning på hvordan man tilføjer e-mails fra et andet e-mail system til 

Outlook på e-mail systemets hjemmeside. 

For eksempel markerer den grønne boks en Gmail konto. Se på Google hvordan man får tilføjet sin 

Gmail konto til Outlook. Se f.eks denne vejledning.  

Har du  en Yahoo Mail, kan henvises til denne denne vejledning. 

  

http://support.google.com/mail/bin/answer.py?hl=da&answer=77689
http://help.yahoo.com/l/dk/yahoo/mail/ymail/advanced/pop/pop-36.html
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Kopiering eller flytning af e-mails fra din private e-mailboks til dit 

MyArchive Deponeringsområde. 
 

Outlooks muligheder for kopiering og flytning af e-mails anvendes også til at kopiere eller flytte e-

mails fra din egen e-mailboks til din Deponeringsområde.   

I det følgende gives nogle eksempler på kopiering/flytning af e-mails fra egen Outlook mailboks til 

deponeringsområdet på KB via Outlook e-mail klienten. 

 

Eksempel 1: Kopiering af mappe 

 
Første eksempel viser hvordan en mappe, IIPC, kopieres fra Indbakken i egen e-mailboks  til et 

Deponeringsområde på MyArchive.kb.dk. Den kopierede mappe ønskes i dette eksempel kopieret til 

Indbakken under Deponeringsområdet chhtest@myarchive.kb.dk. 

Først flyttes musemarkøren til folderen IIPC under Inbox og der trykkes på højre musetast hvorved 

en pop-up menu fremkommer, som det kan ses af nedenstående skærmbillede.  
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Her vælges Kopier ”IIPC” …  

Herefter åbnes et vindue, hvor destinationsmappen skal vælges, som det kan ses af følgende 

skærmbillede: 
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Som det kan ses af ovenstående skærmbillede er mappen, som ønskes kopieret, markeret.  

Destinationsmappen Indbakke i Deponeringsområdet (chhtest@myarchive.kb.dk) vælges, som det 

kan ses af næste skærmbillede. 
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Når destinationsmappen er valgt (Indbakke under Deponeringsområdet chhtest@myarchive.kb.dk), 

trykkes på knappen OK. 

Derefter går kopieringsprocessen i gang: 
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Såfremt der er mange e-mails, vil en pop-up menu vise, hvor lang tid der er tilbage inden 

kopieringen er gennemført, som vist i ovenstående skærmbillede. 
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I ovenstående skærmbillede kan den kopierede mappe ”IIPC” nu ses under Indbakke i 

Deponeringsområdet chhtest@myarchive.kb.dk). Indikeret med rødt. 
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Eksempel 2: Flytning af mappe via ”Drag and Drop” 
 

Dette eksempel viser, hvordan en mappe, ”IIPCheritrix”, markeret med rødt i næste skærmbillede 

flyttes fra en privat e-mailbox via ”drag and drop” til Indbakken i Deponeringsområdet 

chhtest@myarchive.kb.dk markeret med blåt.                                                     

”Drag and drop” metoden rummer følgende trin: 

 Trin 1: Flyt musepilen hen til den mappe, som ønskes flyttet. (IIPCheritrix) 

 Trin 2: Tryk og hold venstre museknap nede for at fastholde mappen. 

 Trin 3: ”Drag” (træk) mappen, IIPCheritrix, til mappen Indbakke, markeret med blåt under 

chhtest@myarchive.kb.dk (museknappen er trykket ned under hele forløbet) 

 Trin 4: ”Drop” (Frigiv) mappen, IIPCheritrix, til mappen Indbakke ved at slippe venstre 

museknap. 

mailto:chhtest@myarchive.kb.dk
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Forløbet kan ses i følgende skærmbilleder 

 I fig 1 herunder er mappen, IIPCheritrix, blevet fastholdt og er nu i gang med at blive 

”dragged” (flyttet) fra sin oprindelige position. Markeret med rød pil. 

 I fig. 2 er mappen, IIPCheritrix, blevet ”dragged” (flyttet) til sin nye position og klar til at 

blive ”dropped” (frigivet) i mappen Indbakke. Markeret med blå pil. 

 I fig. 3 kan resultatet ses af drag and drop operationen. Mappen, IIPCheritrix, er blevet 

”dragged” (flyttet) til arkivet på KB (chhtest@myarchive.kb.dk) under Indbakke. Den nye 

position er markeret med rødt.   



35 
 

                               

Fig. 1. ”Drag”   Fig 2. ”Drop”  Fig. 3. Flyttet 
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Eksempel 3: Flytning af enkelte e-mails. 
 

I næste eksempel vises, hvordan enkelte e-mails flyttes fra Gmail konto (forsker123@gmail.com) til 

et personligt Deponeringsområde på Det Kongelige Bibliotek (chhtest@myarchive.kb.dk). Mere 

detaljeret flyttes 6 e-mails fra mappen Red Hat under Gmail til mappen TechnologyHints. 

 

I første omgang vælges de e-mails fra Gmail mappen Red Hat, som ønskes flyttet. Dette gøres ved at 

holde Control(Ctrl)-tasten nede, hvorefter der klikkes med venstre museknap på de ønskede e-mails, 

som derpå bliver markerede. Derefter trykkes på højre museknap hvorved følgende skærmbillede 

vises.   

 

Derefter trykkes på Flyt til mappe. 

Dermed får man mulighed for at vælge hvilken mappe (TechnologyHint ) de udvalgte e-mails skal 

kopieres over til. Dette kan ses i næste skærmbillede. 
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Når der trykkes på OK knappen flyttes de 6 e-mails fra mappen Red Hat på Gmail til mappen 

TechnologyHint. Det vil sige, at når de 6 e-mails er flyttet til Deponeringsområdet, fjernes de 6 e-

mails fra Gmail kontoen. 

  



38 
 

 

De 6 e-mails fra Gmail konto er nu placeret i mappen TechnologyHint med de originale datoer, som 

det kan ses i nedenstående skærmbillede. 
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Fejlmeddelelser ved flytning eller kopiering af e-mails til dit MyArchive 

Deponeringsområde.  
 

Når man går i gang med at kopiere eller flytte sine e-mails til sit Deponeringsområde, kan man på et 

eller andet tidspunkt komme ud for at Outlook kommer med en fejlmeddelelse. 

I det følgende er der angivet et eksempel på fejlmeddelelse. 

  

 

Der kan også forekomme andre typer af fejlmeddelelser. 

Disse fejlmeddelelser viser blot at alle e-mails ikke er blevet kopieret eller flyttet.  

Årsagen kan være at Outlook har identificeret, at der er problemer med en af de e-mails, som man 

forsøger at kopiere eller flytte. 

Såfremt der kommer ovenstående fejlmeddelelser eller lignende fejlmeddelelser kan man: 

 Forsøge at kopiere en enkelt e-mail. 

 Hvis dette lykkes, kan man forsøge at kopiere eller flytte et mindre antal e-mails. 

 Hvis der stadig er problemer, kan man forsøge at kopiere eller flytte endnu færre e-mails 

for at undgå eventuelle e-mails, som Outlook nægter at kopiere eller flytte. 

 Hvis der stadig er problemer så tag et billede af skærmen. 

o Som regel er der en tast på keyboard med f.eks. teksten ”Print Screen”. 

o Tryk på denne tast når fejlmeddelelsen er på skærmen, hvorved der bliver taget et 

billede af skærmen. 

o Send en e-mail til Det Kongelige Biblioteks Service Desk hvor skærmbilledet er 

indsat. 

 Billedet af skærmen kan indsættes i tekstfeltet i en e-mail ved at højre klikke 

på musen og derefter vælge ”Sæt Ind” i pop up-menuen eller man kan i 

tekstfeltet samtidigt trykker på tasterne ”Ctrl” og ”v”.   
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Sletning af e-mails eller e-mail foldere fra deponeringsområdet. 
 

Hvis man har fået placeret e-mails eller e-mail foldere på Deponeringsområdet, som ikke ønskes 

doneret kan disse e-mails og e-mail foldere slettes. 

Eksempel på sletning af e-mail folder. 
I følgende eksempel ønskes e-mail folderen ARA markeret med blåt slettet på MyArchive 

Deponeriingsområdet. 

 

E-mail folderen ARA markeres med folderen som angivet ovenfor. Derefter klikkes på højre 

museknap hvorved følgende menu, markeret med blåt fremkommer. 
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Ved at klikke på Slet ”ARA”, markeret med rødt i ovenstående fremkommer følgende spørgsmål 
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Hvis man er sikker på, at alle e-mails i e-mail folderen ARA skal slettes, samt at e-mail folderen ARA 

selv skal slettes, skal man klikke på Ja markeret med blåt i ovenstående. 
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Eksempel på sletning af e-mails. 
I det følgende eksempel ønskes flere e-mails slettet i e-mail folderen ”Red Hat Network Alert”. 
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Markér e-mails, som ønskes slettet og klik derefter på Delete knappen.  

Som det kan ses herunder, bliver e-mail, som er slettet, i første omgang kun markeret ved en 

overstregning, der viser, at de er klar til at blive slettet. Der er stadig mulighed for at fortryde 

sletning. 
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Når man er sikker på, at det er de korrekte e-mails, som skal slettes, klikkes på Rediger i Outlook 

menuen, markeret med rødt i nedenstående. Klik derefter på Tøm, markeret med blåt.  

Herefter klikkes på Fjern markerede emner i ”Red Hat Network Alert”. 

OBS! Man skal være sikker på at have foretaget det rigtige valg med musen blandt de fire 

muligheder, der tilbydes, inden man dobbeltklikker. 

 

Derefter fremkommer følgende spørgsmål 
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Hvis man er sikker på at alle markerede e-mails i e-mail folderen skal slettes skal man klikke på Ja 

markeret med blåt. 

Herved fjernes alle markerede e-mails fra Deponeringsområdet. 
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Fjernelse af dit MyArchive Deponeringsområde fra Outlook 

(Se også videovejledning her). 
 

Forbindelsen til dit Deponeringsområde kan nemt fjernes fra Outlook.  

Bemærk at det kun er forbindelsen fra Outlook der fjernes. Deponeringsområdet og dets indhold 

består uændret. 

I følgende eksempel fjernes forbindelsen til Deponeringsområdet, som her kaldes 

chhtest@myarchive.kb.dk.  

I nedenstående skærmbillede er indholdet af Deponerinsgområdet markeret med en grøn rektangel.  

For at afbryde forbindelsen vælges menupunktet ”Funktioner” markeret med rødt i følgende 

skærmbillede: 

 

 

http://youtu.be/-KMuF5dfM1o
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Tryk derefter på ”Kontoindstillinger” markeret med blåt i ovenstående skærmbillede, hvorved 

følgende skærmbillede kommer frem. 

 
 

Marker den ’konto’, der er dit Deponeringsområde, som i ovenstående eksempel er kaldet 

chhtest@myarchive.kb.dk. 

Tryk derefter på knappen ”Fjern” markeret med rødt i ovenstående skærmbillede, hvorefter 

følgende skærmbillede vises: 

 

 

 

 



49 
 

 

 

Tryk på ”Ja” (Yes) for at acceptere at forbindelsen fjernes fra din private Outlook e-mailboks. 

Selve indholdet af dit Deponeringsområde er markeret med grønt rektangel i ovenstående 

skærmbillede.  

Når der er trykket på ”Ja” (Yes) knappen kan det ses i næste skærmbillede, at forbindelsen til dit 

Deponeringsområde er fjernet: 
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Tryk på ”Luk” for at lukke Kontoindstillinger.  

Forbindelsen på denne Outlook e-mailboks til dit personlige Deponeringsomåde på Det Kongelige 

Bibliotek er dermed fjernet.  

Hvis du har opsat forbindelser til dit Deponeringsområde fra flere af dine computere, vil fjernelsen af 

én af forbindelserne ikke have nogen virkning på de øvrige forbindelser. 
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Adgang til dit MyArchive Deponerinsgområde via browser (Outlook 

Web App). 
 

Denne vejledning for adgang til dine deponerede e-mails på myarchive.kb.dk er ens for alle 

platforme (PC, Mac, iPad, smartphones…), som kan komme i kontakt med myarchive.kb.dk via en 

browser (Internet Explorer, Safari, Firefox…). 

Adgangen til arkivkontoen sker via en Outlook Web App. 

Skærmbillederne i denne vejledning er fra en Safari på en Mac med OS X. 

Åbn din browser og indtast følgende: 

myarchive.kb.dk  

eller tryk på dette link. 

 

 

 

 

 

http://webmail.myarchive.kb.dk/
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Derefter fremkommer følgende skærmbillede 

 

Brugernavn og adgangskode indtastes ved Brugernavn og Adgangskode, som vist i følgende 

skærmbillede. 

 

Når brugernavn og adgangskode er udfyldt trykkes på knappen Log på, angivet med rødt i 

ovenstående skærmbillede hvorved følgende skærmbillede til ”Outlook Web App” kommer frem. 
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Denne Outlook Web App giver de samme muligheder for at arbejde med deponerede e-mails som 

hvis man benyttede sin egen e-mail klient.  Det vil sige at man kan flytte/kopiere/slette foldere 

(mapper, postkasser) eller enkelte e-mails. Det er endvidere også muligt at videresende sine e-mails. 

For mere hjælp tryk på pilen ved siden af ”?” markeret med rødt i ovenstående skærmbillede, 

hvorved skærmbilledet på næste side bliver vist. 
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Tryk på ”Hjælp” markeret med rødt i ovenstående skærmbillede hvorved følgende skærmbillede 

bliver vist. 

 

Nu er der mulighed for at afklare evt. problemstillinger ved at søge på problemet (emnet). 


