
Åbn værktøjsportalen 
1. Gå til www.fsr.dk 
2. Klik på ”Værktøjer” i 

fanebladsvisningen 
3. Klik på ”Værktøjsportalen” i 

undermenuen 
4. Åbn værktøjsportalen ved at 

klikke på det markerede link 
i indholdsruden 
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Login 
1. Klik på Login i skærmbilledet 

øverste højre hjørne 

2. Indtast tilsendte brugernavn 
og adgangskode 

3. Tryk på login 
4. Er det første gang du logger 

på, gå til næste slide 

5. Har du været logget på før, 
gå til slide 4. 

2 



Ret adgangskode 
1. Er det første gang du logger 

på, bliver du bedt om at 

ændre adgangskode 
2. Indtast ny adgangskode 

(koden skal være på 
minimum 6 tegn) 

3. Gentag ny adgangskode 

4. Tryk på Ret adgangskode 
5. Kodeord ændret 
6. Tryk på login og login med 

din nye adgangskode 

3 



Find orienteringsartikler 
1. Scroll ned 
2. Orienteringsartiklerne findes 

nederst i indholdsmenuen til 
venstre i skærmbilledet 

3. Klik på den artikelserie, du ønsker 
at åbne 

4. Indholdsfortegnelse åbner i 
indholdsruden til højre 

5. Scroll op for at få det fulde billede 
over indholdet 

Scroll ned for at finde orienteringsartiklerne 
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Download artikler 
1. Fold indholdet ud under de 

overordnede emner ved at klikke 

på piletasten 
2. Marker de artikler, du ønsker at 

downloade 
3. Klik på download nederst i 

skærmbilledet 
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Download artikler 
1. Accepter abonnementsbetingelserne 
2. Navngiv en mappe til dine 

dokumenter (arkivnavn) 
3. Klik på OK 
4. Afvent systembesked 
5. Klik på Download dokumenter 
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Åbn eller gem dine filer 
1. Tag stilling til om du vil åbne eller 

gemme din fil 

2. Hvis du vælger gem, bliver dine filer 
gemt på din pc og kan åbnes ved 
senere lejlighed 

3. Angiv dit valg i pop-up i bunden af 
skærmbilledet 
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Åbn din artikel/artikler 
1. Klik dig gennem filstrukturen ved at 

dobbeltklikke på mapperne 

2. De valgte artikler bliver 
tilgængelige og kan åbnes i pdf 

8 


