
Giv NaturErhvervstyrelsen adgang til at kigge med i Tast selv-service 

For bedre at kunne hjælpe dig med at bruge Tast selv-service, kan vi tilbyde at NaturErhvervstyrelsen får 

adgang til at se med på din skærm. Det betyder, at en medarbejder kan se det samme, som du kan se på 

din skærm. På den måde kan vi hurtigere og bedre hjælpe dig videre. Der er tale om et tilbud, og det er helt 

friviligt, om du vil tage imod det.  

I praksis fungerer det ved, at dit skærmbillede bliver sendt til os live, så vi kan følge med på din skærm, lidt 

ligesom live-tv. Vi kan fjernstyre din mus og pege med den, men vi kan ikke arbejde med din computer. Vi 

kan således heller ikke fx klikke med musen eller slette eller oprette ting på din computer.  Du har 

kontrollen og kan selv afbryde forbindelsen. 

Hvordan gør jeg? 

Når du har kontaktet NaturErhvervstyrelsen telefonisk, åbner du for kigge-adgang på følgende måde: 

Du går ind på ”Hjælp” i øverste højre hjørne af Tast selv-service, der hvor du fandt denne vejledning. Du 

klikker på linket  

Download program her 

Din computer vil nu hente et program og vil derfor spørge dig, om du ønsker at køre eller gemme filen, se 

nedenfor: 

 

 

Her vælger du at sige ”Kør” 

http://www.teamviewer.com/download/TeamViewerQS_da.exe


 

Programmet pakkes ud og du bliver igen spurgt om du vil ”køre”. Her klikker du igen på ”Kør 

 

 

Programmet starter nu og ser sådan her ud på din skærm 

 

 

 



Du skal nu oplyse “Dit ID” til den medarbejder, som du taler med i NaturErhvervstyrelsen, og han eller hun 

vil derefter bede dig om at oplyse adgangskoden.  

Når disse trin er gennemgået, vil NaturErhvervsstyrelsens medarbejeder nu kunne se det samme, som du 

kan se på din skærm. Du kan se, at vi kigger med, ved at der oprettes en lille boks nede i højre hjørne på din 

skærm. Boksen ser ud som vist herunder. 

 

Det er også i denne boks du kan afbryde forbindelsen og dermed vores adgang til din skærm. Det gør du 

ved at trykke på “X’et” i boksen.  

Du kan med fordel forstørre det vindue, som du arbejder i, til at fylde hele skærmen. Dette har flere 

fordele: Dels er det nemmere for medarbejderen at se, hvad der foregår på din skærm, fordi billedet er 

større og mere overskueligt. Desuden sikrer du, at vi ikke kan se noget på din PC, som ikke vedkommer 

NaturErhversstyrelsen. 

Sikkerhed 
Hvordan er jeg sikret mod, at I kigger med, når jeg ikke ønsker det? 

NaturErhverstyrelsen skal bruge både “Dit ID” og adgangskode for at få kigge-adgang. Adgangskoden 

ændres hver gang programmet startes op. Dvs har du først lukket programmet ned skal du oplyse en ny 

adgangskode for at vi kan få adgang igen (”Dit ID” forbliver det samme) 

Hvordan undgår jeg at NaturErhvervsstyrelsen ser andre ting på min computer? 

Vi kan kun få adgang til at se din skærm, hvis du oplyser din adgangskode.  Vi kan kun se det, som du kan se 

på din skærm. Hvad der ellers ligger på computeren har vi ikke adgang til. Du kan derfor selv styre, hvad vi 

skal se. Du kan fx sørge for at kun din browser r åben og at den fylder hele din skærm. 

Hvordan fjerner jeg programmet fra min computer igen? 

Programmet udgøres af den fil, som du downloadede. Du kan derfor fjerne programmet ved at slette denne 

fil. Filen vil ligge det sted, hvor din øvige downloadede filer normalt bliver lagt. 

 

 



Er programmet sikkert, og åbner jeg nu min computer for hackere og andre IT-kriminelle? 

Nej, programmet er helt sikkert at bruge og lever op til alle sikkerhedsstandarder. Såfremt du vil læse mere 

om dette kan man på programmets egen hjemmeside læse mere om den indbyggede sikkerhed og de 

standarder som programmet overholder. 

http://www.teamviewer.com/da/products/security.aspx 
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