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Borger på nettet for seniorer Jens Koldbæk Hent PDF Med denne bog i hånden lærer du at klare en lang
række nødvendige opgaver på internettet, som du støder på i din dagligdag. Vi gennemgår NemID, og

hvordan du får og bruger en digital postkasse, som du skal have for at kommunikere med det offentlige. Du
lærer at håndtere – og få et overblik over – din økonomi, skat og pension på nettet.

Du bliver fortrolig med borger.dk, som er indgangsportalen til det offentlige. Her lærer du bl.a., hvordan du
kan bestille nyt sundhedskort, melde flytning og søge om støtte til hjælpemidler.

Bogen er fyldt med hjælp og tips til gør-det-selv-muligheder på internettet. På den måde bliver du klædt på til
alverdens opgaver såsom at søge om folkepension, handle på nettet, bestille tid hos lægen elektronisk eller

finde frem til den rette bolig.

Bogen er skrevet som visuel guide med én enkelt letforståelig vejledning på hver side. Bogen kan derfor også
bruges som et overskueligt opslagsværk.

God fornøjelse med at blive en selvhjulpen digital borger.
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