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E-mails: Virkeligheden mange steder…
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”Jeg har godt nok en personlig 
Røde Kors mailkonto, men jeg 
bruger den ikke.” 

”Jeg vidste ikke, man 
kunne få en mailkonto til 
sit Røde Kors-arbejde. 
Hvordan bestiller jeg?”

”Jeg kan ikke overskue flere 
indbakker, så jeg bruger min 
private mailkonto, også som 

frivillig i Røde Kors.”

”Vi er tre ledere i 
vågetjenesten, og vi 
bruger den samme 
Røde Kors mailkonto, 
det fungerer rigtig fint”



Filarkivering: Virkeligheden mange steder…
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”Vi mistede alle vores 
dokumenter, da den 
tidligere formand 
stoppede”

”I min aktivitet bruger vi 
Dropbox, men i butikken 
bruger de vist OneDrive. 
Eller det GoogleDrive?”

”Folk gemmer dokumenter 
på deres egen PC, så det 
er svært at finde og dele” 

”Listen over 
julehjælpsmodtagerne ligger 
på min private computer – 
hvad med GDPR?” 



Hvad får I med Røde Kors e-mails og filsystem?
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Adgang til Microsofts online Office-pakke 

Det er nemt at finde og gemme filer og mails

Et sted, hvorfra man kan dele filer i og udenfor Røde Kors

Mailkonti med klar profil og høj sikkerhed (kryptering er mulig)

Jeres data er placeret, så Røde Kors kan stå på mål for sikkerhed 
og GDPR



Sådan ser det ud: Eksempel på forside
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Røde Kors Andeby - filsystem 



Sådan ser det ud: Eksempel på mappestruktur
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Vigtigt at vide om Røde Kors filsystem

• Røde Kors filsystem er for frivillige med hverv.

• Hver bruger skal tildeles adgang igennem Røde Kors Helpdesk (se oversigt over 
brugere nederst på filsystem-forsiden)

• Adgangen sker via hver brugers personlig Røde Kors-mailadresse (kan bestilles her: 
http://www.mitrodekors.dk/rkmail)

• Mailkonto kan tilgås via Outlook Web Access. 

• Når en afdeling begynder at bruge Røde Kors filsystem, skal der udpeges en lokal 
tovholder/IT-frivillig. 

• En IT-frivillig sørger bl.a. for løbende opdatering af brugere i afdelingens filsystem 
(via kontakt til Helpdesk) og hjælper nye brugere med at lære systemet at kende.
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http://www.mitrodekors.dk/rkmail
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Sådan får I jeres egen side i Røde Kors filsystem

1. DIALOG
Dialog ml. bestyrelse og 

filsystemansvarlige på LK. 
Inkl. demonstration af 
Røde Kors filsystem

2. BESLUTNING OG 
BESTILLING

Bestyrelsen beslutter, at 
man er klar til Røde Kors 
filsystem – og udpeger 

lokal tovholder/IT-frivillig.

Bestyrelsen kan bestille 
afdelingens egen side på 
mitrodekors.dk/filsystem 

…og mailadresser kan 
bestilles på

mitrodekors.dk/rkmail

3. PLANLÆGNING 
Dialog med 

digitaliseringsafdeling om 
plan for at komme i gang.

4. OPRETTELSE
Landskontoret laver jeres 

side i filsystemet.
Nye brugere bliver oprettet 
med Røde Kors-mailkonti.

5. IBRUGTAGNING
Jeres side er klar og I får 
hjælp til at komme om 

bord!

https://mitrodekors.dk/filsystem
http://www.mitrodekors.dk/rkmail


Billedindsætning:
Klik på billede 

ikonen og sæt dit 
billede ind.

Højre klik på billede 
og placér bagerst 

for at få Røde Kors-
logoet frem
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Vil I gerne vide mere – 
eller bare i gang?

àKontakt jeres regionale konsulent 
eller filsystemteamet på 

landskontoret!
filsystem@rodekors.dk 

RØDE KORS FILSYSTEM 2022


