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HowTo Guide - Brevfletning til E-Boks 
 

Denne guide viser hvordan man brevfletter til E-Boks fra et Word dokument, der kædes sammen med et 

Excel regneark. 

Krav: 

Kræver at man har fået installeret en printer på SG, der hedder ”IMSPrint” på sin pc, samt at man er 

oprettet som bruger i IMS. Husk ved oprettelsen i IMS at initialerne skal være det navn som man logger ind 

med på sin PC. 

Syntax/Formalia: 
IMS søger i dokumentet efter CPR-numre, og det har en syntax/formalia der skal overholdes. Det kan ses ud 

af nedenstående skema ”2.1.1 Fontkrav og formatering”. Ligeledes er der krav til skrifttypen man bruger. 

Man kan sende til flere på 1 gang f.eks både til eleven samt 1. værge og 2. værge ad 1 omgang. Hvis man 

gør det, skal man efter man har indsat felterne, huske at ændre skriften til samme farve som baggrunden 

(hvid skrift på hvid baggrund). Ellers vil man kunne se CPR-numrene. IMS kan godt læse det alligevel. 

Husk at der skal benyttes CPR-numre med bindestreg i !!! 
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Eksempel: Send dokumentet til alle elever i E-Boks som står i Excel-arket. 
Først vil jeg lige vise indholdet af det excelark med kolonnenavnene, som der trækkes på længere nede i 

guiden, for at give en bedre forståelse. Det er bredt med kolonner så det er blevet delt i 2 bidder: 

 

 
 

TIP: Hvis man ønsker et regneark med alle skolens nuværende elever, inklusiv 1.værge og 2. værge, så kan 

det hentes på Lectio i ”Hovedmenu”, under ”Rapportering” og downloade excel-arket ”Elevflet til E-boks”.  

 

For nemhedens skyld sender jeg kun til eleverne uden deres værge. Det gør det nemmere at dele 

forsendelsen i 3. først Eleven, dernæst 1. værge og til sidst til 2. værge. 

Start med at kopiere det Word-dokument og Excel-ark over i en mappe der skal flettes. Herefter åben Word 

dokumentet. 

1. Oppe i brevhovedet skriver du CPR: 

2. i word vælger du fanen ”Forsendelser”. 

3. så ”Vælg modtagere” og ”Brug en eksisterende liste”. 
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Gå nu til den mappe hvor du kopierede begge dokumenter overi og vælg excel-ark’et. Mit er ”Info værge 

IMS 2g – rejser.xlsx”. Tryk på knappen ”åbn”. 

 

Der åbnes nu et nyt vindue med excel’s egenskaber. Her i eksemplet er der kun 1 ark i regnearket, som er 

markeret. Der kunne være flere ark i, så vælg det rigtige. 

Sørg for at der i sat flueben i ”Første række indeholder kolonneoverskrifter”.  Tryk på ”OK”. 
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Mens den blinkende curser står efter CPR:     , og der stadigt er valgt  ”Forsendelser” i menuen, så vælg  

”Indsæt fletfelt”. Så vises der en liste med de kollonner som findes i Excel-arket. 

Da vi kun skulle have eleverne, så vælg ”CPRnummer_med_bindestreg”. 

 

 

Det valgte vises nu efter CPR :  

Du kan nu teste hvor mange breve det vil blive til ved at trykke på knappen ”<<>> ABC Vis resultater”. Du 

kan bladre på de blå trekant-pile. 

 

 

 

 

Mit resultat viser at der i alt laves 488 breve. (tryk yderste blå trekantpil til højre). Samtidigt vises der CPR 

numret i brevhovedet  efter CPR:  på den sidste bruger. 

Husk at afslutte din test ved attrykke på knappen igen ”<<>> ABC Vis resultater” . 
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Efter du har afsluttet testen, ændres CPR nummeret tilbage til kolonnenavnet i excelarket. 

Marker det hele. Så højreklik og vælg at skifte skriftfarven til hvid, ved at klikke på den hvide firkant under 

”Temafarver”. 

 

 

Så bliver CPR-numret ’usynligt’. 

Hop ud af brevhovedet ved at trykke på knappen ”Luk sidehoved og sidefod”, eller kan gøres ved at 

dobbeltklikke nede i dokumentet. 
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I Word, vælg menuen ”Forsendelser”. 

Tryk på knappen ”Afslut og flet” og vælg ”Udskriv dokumenter”. 

 

 

 

Der kommer en lille popmenu. 

Lad ”Alle” være markeret og tryk på knappen ”OK”. 

 

 

Vælg så din printer ”IMSPrint” og tryk på knappen ”OK”. 

 

Der vises så et Udskriver vindue, som godt kan stå og blinke lidt ved mange forsendelser. Så bare vent lidt. 
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IMS DigitalPost Åbner. Hvis man øverst trykker på linket ”Funktionsbeskrivelse”, kan man downloade en 

PDF om hvordan IMS DigitalPost virker, inkl. Syntax/formalia som er vedlagt i denne guide. Så hent den. 

I feltet ”Emne”, skriv hvad overskriften til brevet skal være. 

Sæt flueben i ”Fjern CPR”. 

Tryk på knappen ”Start” 

 

 

 

Så går IMS i gang med at generere brevene. Det kan godt tage noget tid hvis der er mange breve. 

Når den er færdig kan du se i ”Vis modtagere” at der er i mit tilfælde 488 brevmodtagere. 

Under arkivering tryk på knappen ”skift” og læg dokumentet under et egnet emne. 

Nederst til venstre i billedet har man også mulighed for at vedhæfte yderligere bilag på ”vedhæft bilag”. 
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Tryk på knappen ”Send”. 

 

 

Du får så en besked om at dokumentet er blevet afsendt. 

 

 

 

 

IMS DigitalPost Log: 
Hvis man starter ”IMS DigitalPost Log” op, så kan man se hvad der er blevet sendt, samt hvis der er nogle 

som ikke har accepteret at modtage den type post. 

I dag har jeg sendt til 488 Elever (hvoraf 4 ikke har accepteret posttypen), samt til 439 1. værger og til 319 

2.værger. 
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