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Sådan finder og henter du dokumenter 
Kun medlemmer af Korskirkens Baptistmenighed har adgang til dokumenterne på intranettet. 

1. Log på korskirkenet.dk med dit brugernavn eller din e-mailadresse, og du står automatisk i 
dokumentmappen kaldt ”FilerAlle” (markeret med rød ring) 

 
 

a. Under ”TYPE” ses ikoner for ”MAPPE” (markeret med blå ring). Der er altså tale om en 
mappe, som man kan bevæge sig ned i. 

b. Markeret med gul ring er selve mappens navn. I eksemplet ”ADRESSER NØGLEN”. 
 

2. For at komme ned i en mappe klikkes på mappenavnet. 
a. I eksemplet er vi gået ned i mappen ”ADRESSER NØGLEN”. Her ligger den sidste nye udgave 

af adresselisten ”Nøglen”. 
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3. I venstre hjørne ses, hvor vi befinder os lige nu. Nemlig i mappen ”Adresser NØGLEN”, som ligger 
under hovedmappen ”Fileralle”. 

 
 

4. For at komme tilbage til den overliggende mappe klikkes på mappe-navnet. I eksemplet: ”Fileralle”. 
Alternativt kan du klikke på feltet ”DOKUMENTER” i øverste venstre side af skærmen. 

 
 

5. I næste eksempel klikker vi på mappen ”Menighedsmøder”. 
 

6. Nu ses et antal undermapper, startende i 2006. 

 
 

7. Vi klikker nu på mappen ”2006” og et antal referater fra menighedsmøder vises i formatet ”PDF”. 
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8. Man åbner et dokument ved at klikke på det. 
Alt afhængig af hvilken Internet browser, som man benytter, fremkommer forskellige valg. 
I eksemplet er benyttet ”Firefox”, og man kan her vælge imellem at åbne det i browseren, i Adobe 
Reader eller gemme det lokalt på computeren. 

  
Bemærk, at hvis du gemmer dokumenter, så har DU ansvaret for, at de ikke offentliggøres!  
 

9. I eksemplet vælges at åbne i browseren og man kan nu læse referatet. 

 
 

10. Bemærk, at der til tider er flere mapper og dokumenter, end der kan vises på ét skærmbillede. Man 
ruller længere ned på siden ved at trække i bjælken i højre side af vinduet. 
 

Andre vejledninger findes på: https://www.korskirken.dk/intranet/vejledninger 

Har du spørgsmål bedes de stillet til support@korskirkenet.dk, og vi vil besvare dem, så hurtigt vi - som 
frivillig arbejdskraft - formår. 

God fornøjelse 
PR-gruppen, Korskirken 


