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Hav din private NemID og din private e-mail  
fra Region Sjælland klar, inden du går i gang 

1) Login på Region 
Sjælland PC 

 

a) Login information er sendt 
til din private e-mail (eks. 
dadlnet) 

 

 

b) Du vil blive anmodet om at 
skifte adgangskode første 
gang. Din nye adgangskode, 
skal du fremover anvende 
hertil og hver gang du skal  
på WebReq 

 

 

2) Åbn Outlook   

a) Dobbeltklik på ikonet Out-
look 2013 på dit skrivebord 

 

- Fortsættes næste side - 
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3) Opret genvej til 
WebReq fra mail 

 

a) Find mail fra WebReq med 
vedhæftet fil (Minikald) 
 

b) Højreklik på linket og vælg 
Gem som og gem linket på 
skrivebordet 

 

4) Aktiver din digitale 
medarbejder signa-
tur 

OBS – For at kunne aktivere din Region Sjælland digi-
tale medarbejdersignatur SKAL du anvende dit eget 
private NemID nøglekort/nøgleapp 

a) Find information med instal-
lationsvejledning og link til 
aktivering fra NETS i Out-
look. Er sendt til din Region 
Sjælland e-mail (@region-
sjaelland.dk)  
 

b) Klik på linket  

 

c) Marker i ”Jeg accepterer... ” 
og klik næste 

 

 

 

- Fortsættes næste side -  
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d) Skriv dit private ”Bruger-id” 
og ”adgangskode” svarende 
til, når du logger på f.eks. 
netbank (privat) 
 

e) og klik næste 

 

f) Skriv nøglen fra dit nøgle-

kort i den markerede rubrik, 

og tryk ”log på” 

 
g) Du bliver bedt om at lave et 

personligt login til din di-

gitale signatur i Region Sjæl-

land. 

       
Og installationen vil starte. 

 

 

h) Når det meldes signaturen er 
udstedt, er den klar til brug 

 

 


