Brugervejledning Doc2Mail
ANVENDELSE
Med Doc2Mail afleverer du de dokumenter, som du normalt ville sende med posten, til en modtagers Digitale Post
eller til KMD’s printservice. Printservice i KMD vil herefter automatisk sørge for at printe, kuvertere og sende
dokumentet til modtageren.
Doc2Mail fungerer som en printer og er nem at bruge. Det vil sige du vælger Doc2Mail fra dit program på samme
måde som når du vælger en printer.

Doc2Mail dialogvindue
Når du har valgt Doc2Mail printeren fremkommer et dialogvindue med 4 faneblade – Forsendelse, Forsendelsesliste,
Gemte bilag, Om Doc2Mail.

1. Faneblad Forsendelse
Dokumenttype: Her er som standard forvalgt almindelig brev.
Afleveringssted: Som standard er valgt at brevet først forsøges afleveret til modtagerens Digitale post og ellers til
KMD print.
Tilføj returadresse: Skal være afkrydset.
Prioritet: Her vælges om brevet skal sendes som A eller B post. Som standard er valgt B post.
Personnr./CVR: Skal angives hvis brevet skal forsøges afleveret til modtagerens Digitale post. Doc2Mail foretager
automatisk en kontrol af det indtastede CPR/CVR nummer for at sikre, at modtageren er tilmeldt Digital post. Hvis
modtageren er tilmeldt, vises dette med et grønt Logo for Digital post på illustrationen af kuverten nederst til
venstre.
Dokumenttitel: Dette er den tekst som vises i modtagerens Digitale postkasse som overskrift. Som standard er
denne ”Brev fra Guldborgsund Kommune”. Denne kan ændres til en mere sigende tekst hvis det ønskes. Desuden
skal dette felt være udfyldt, hvis brevet skal forsøges afleveret til modtagerens Digitale post. Der er en max. længde
på 50 tegn. Dette vil ligeledes være den titel som fremgår af listen over sendte dokumenter i fanebladet
Forsendelsesliste.
Svarpostkasse: Her vælges Hovedpostkasse.
Svaremne: Anvendes ikke.
Arkivér : Skal ikke afkrydses.

I billedet nederst til venstre vises hvad brevet vil koste i porto, eller hvad det koster at aflevere brevet digitalt til
modtageren.
Her vælges også ”Vis forsendelse” som viser hvordan ruden i kurverten vil se ud.
Når brevet er klar til forsendelse trykkes på knappen ”Send”. Der vises et vindue som kvittering med et jobnummer.
Jobnummeret bruges som reference til forsendelsen, og vises i Forsendelseslisten.

Doc2Mail bilagsfunktion
Når du er i gang med en forsendelse og ønsker et bilag vedhæftet, er det muligt at gøre dette i en og samme
arbejdsgang. Vælg det bilag du ønsker vedhæftet send dette til print. Da der allerede er gang i en forsendelse, vil
dette opfattes som værende et bilag til forsendelsen, og lægge sig i Bilagsbakken.

Du trækker nu bilaget over til forsendelse, og dette bliver vedhæftet.

Nu vises bilaget som en del af forsendelsen.
Det er også muligt at tilføje bilag til forsendelsen fra knappen ”Hent bilag”. Her tilføjes et bilag ved at hente en fil via
stifinderen i Windows.
PDF-filer og Word-dokumenter trækkes direkte over i forsendelsen. Andre filtyper skal tilføjes ved at ”udskrive” via
Doc2Mail, og tilføjes til Bilagsbakken, som beskrevet foroven.

2. Faneblad Forsendelsesliste
Viser en oversigt over alle dine forsendelser. Under ”Afleveringssted” vises, hvor forsendelsen er afleveret.

Du har mulighed for at fortryde afsendelsen til KMDprint, hvis dokumentet endnu ikke er printet. I forsendelseslisten
skal der under ”Status” stå venter. Dette er en mulighed inden kl. 14.30 samme dag.
Dokumenter der afleveres til Digital post afleveres altid med det samme. Det betyder, at det ikke er muligt at
fortryde, hvis det er sendt af sted.
I forsendelseslisten er det muligt at vist indholdet af dokumenter 30 dage bagud. Peg på Id nummeret og
dokumentets indhold vises.

