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Oversigt over Diaform+ 
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Indledning 

 
Tilbage til indhold 
 

Vejledningen indeholder en beskrivelse af de 

mest anvendte funktioner i Diaform+.  

For mere avancerede funktioner, indstillingsmu-

ligheder m.m., henvises til systemets vejled-

ning, som findes under menupunktet Hjælp.  

 

Vejledningens målgruppe er såvel nye formular-

brugere, som brugere, der tidligere har arbejdet 

med elektroniske formularer.  

 

Første gangs formularbrugere har mulighed for 

at afprøve systemet og dets muligheder ved at 

følge vejledningen fra start til slut.  

 

Vi anbefaler, at brugere, der tidligere har an-

vendt elektroniske formularer, skimmer vejled-

ningen igennem, inden systemet tages i brug. 

Det kan give et overblik over forandringer og 

nye muligheder i forhold til det kendte formular-

system.  

 

Vejledningen kan efterfølgende anvendes som 

opslagsværk. 

 

 

 

Ikoner 

 
Tilbage til indhold 
 

Oversigten indeholder disse ikoner 

 

Gruppe  

 

Åbner gruppen  

Viser gruppen indeholder undergrupper 

eller formularer  

 

Lukker gruppen  

 

Formular  

 

Link  

 

Informationspjece  
 

 

 

Adobe værktøjs-

linje 
Tilbage til indhold 
 

Start med at tast F8, når du har åbnet en for-

mular, for at fjerne værktøjslinjen. (Er indmeldt 

som fejl der rettes) 
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Min profil 

 
Tilbage til indhold 
 

Første gang du åbner skærmbilledet med per-

sonlige oplysninger er nogle felter udfyldt. Sy-

stemet læser oplysninger fra kommunens bru-

geradministrationssystem  

(Active Directory - AD).  

 

 

Klik på ”Min profil” øverst i ikonlinjen, skriv op-

lysningerne ind og klik på ”gem” når du er fær-

dig med indtastningen. 

 

Dine personlige oplysninger indsættes automa-

tisk i formularen, i felter der omhandler kon-

taktpersonen/sagsbehandleren.(navn, adresse, 

telefonnummer, e-mail m.v.) 

Efter endt indtastning klik på ”Gem” 

 

 

 

Afdelingsprofil 

 
Tilbage til indhold 
 

Du har mulighed for at vælge forskellige afde-

lingsprofiler, som vil være synlige øverst i do-

kumentet.  

 

Muligheden for at vælge en afdelingsprofil er 

først aktiv, når du har åbnet en formular. 

  

Vælg afdelingsprofil 

 

Vælg profil ved at klikke på navnet fx. Borger-

service 
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Opret og gem en 

formular fra 

Acadre 

 
Tilbage til indhold 
 

 

Åbn Acadre og find din sag. Klik på ikonet ”Dia-

form”. 

 

Nu kommer du over i Diaform+ og kan udfylde 

din formular.  

 

Ved personsager og emnesager er det primær-

parten der sættes på formularen. 

 

I formularen udfyldes modtagers navn, adresse 

samt cpr. nummer, såfremt der er tilknyttet et 

personnummer (part). 

 

Der kommer der sagsbehandler på, med tele-

fonnummer og mail 

 

 

 

Samt sagsnummer, fra Acadre 

 

Når formularen gemmes journaliseres den på 

samme sag. 

 

 

 

 

 

 

Find formular 

 
Tilbage til indhold 
 

Under den samlede oversigt har du mulighed for 

at søge efter en bestemt formular.  

 

Du kan indtaste disse søgeord:  

Formular nummer fx. kb0412 

Formular navn eller dele heraf fx. merudgifter 

KLE-nummer 

Emne/-lovparagraf (søgeord opsættes af 

Dafolo) 

Hvis du gerne vil have tilføjet et nyt søgeord 

kan du kontakte kommunens superbruger, der 

kan indsætte søge ord i administrationssyste-

met.  
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Personlig over-

sigt og favoritter 

 
Tilbage til indhold 

Du kan lave din personlige oversigt med de em-

ner du bruger mest. 

 

Når du står i ”Samlet oversigt”, kan du se alle 

kategorier. Udenfor hver kategori, er der et plus 

[+].  

 

 

 

 

 

 

Klik på den kategori du ønsker skal ligge i din 

personlige oversigt. Krydset bliver grønt, og du 

kan nu se den under fanen ”Personlig oversigt”.  

 

Under hver kategori, kan du vælge dine mest 

brugte formularer. 

Det gør du ved at klikke på det lille kryds til 

venstre for kategorien.  

 

 

 

Nu folder undermenuen sig ud og du kan nu 

klikke på stjernen ved de formularer du ønsker 

skal ligge i din favorit fane. 
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Dato- og kalen-

derfunktion 

 
Tilbage til indhold 
 

Som hovedregel indsætter Diaform+ altid selv 

dags dato. Den kan ændres såfremt der er brug 

for det. 

 

Du kan indsætte en dato i datofelter ved at bru-

ge enten datofunktionen eller kalenderfunktio-

nen.  

Alle datofelter har følgende format 

dd.mm.åååå.  

 

Hvis du indtaster en dato uden tegn, sætter 

systemet selv punktum mellem tallene.  

 

Datofunktion 
Du kan i alle datofelter indsætte en dato ved 

disse genvejstaster:  

 
d  for dags dato, klik ”Enter”. 

 

 
dato fx 05  05.xx.xxxx for datoen i indevæ-

rende måned, indeværende år, klik ”Enter”. 

 

dato+måned fx 0511 - 05.11.xxxx for datoen i 

indeværende år, klik ”Enter”. 

 

Kalenderfunktion 
Systemet indeholder en kalender, du kan lave 

opslag i.  

Du åbner kalenderen i alle datofelter ved at 

klikke på den lille pil til højre i feltet eller ved 

brug af "pil ned" på tastaturet.  

 

Du indsætter dato ved at dobbeltklikke eller 

bruge "Enter". Du kan bladre ved hjælp af pile-

ne.  
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Formater tekst i 

tekstfelter 

 
Tilbage til indhold 
 

I alle tekstfelter med flere linjer har du mulig-

hed for at formatere tekst  

For at få vist alle muligheder skal du taste 

Ctrl + E  

 

I egenskabslinjen kan du 

Ændre tekstfarve 

Justere tekst 

Ændre skrifttype og størrelse 

Lave fed, understreget mv.  

 

Du kan anvende følgende genvejstaster 

Ctrl + B = Fed skrift 

Ctrl + I = Kursiv skrift 

Ctrl + U = understreget skrift 

 

Link i tekstfelter: 
Du kan indsætte et link i et tekstfelt.  

HUSK linket må IKKE må være mere end 1 linje.  

 

 

 

Ryd felter 

 
Tilbage til indhold 
 

Du har mulighed for at tømme alle felter i for-

mularen. Klik på knappen ”Ryd felter” 
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Navn og adresse 

oplysninger på 

borger eller 

virksomhed 

 
Tilbage til indhold 
 

Adressehovedet er opbygget af disse felter  

Fornavn og efternavn 

Lokation (c/o adresse) 

Vej, husnummer, etage og side/dør 

Stednavn 

Postnummer 

By 

 
Opslag af personoplysninger 
Du kan indtaste partens personnummer og deref-

ter forlade feltet. 

 

Fremgangsmåden er:  

Indtast et personnummer i et personnummerfelt  

eller  

Indtast et personnummer i sagsidentifikationsfeltet  

eller  

Indtast et personnummer i fornavnfeltet  

 

Opslag af virksomhedsoplysninger 
Fremgangsmåden er:  

Indtast et cvr-nummer i sagsidentifikationsfeltet  

eller  

Indtast et cvr-nummer i virksomhedsnavnfeltet  

 

Opslag ud fra postnummer 
Når du indtaster et postnummer i et postnummer-

felt, indsætter systemet bynavn automatisk i feltet 

"By".  

 

Udenlandsk adresse 
Du har mulighed for også at indtaste en uden-

landsk adresse i adressehovedet ved at markere i  

Adressehovedet for udenlandske adresser er op-

bygget af disse felter:  

 

Fornavn og efternavn 

Adresselinje 1 

Adresselinje 2 

Adresselinje 3 

Adresselinje 4 

Du kan ikke lave opslag af person- eller virksom-

hedsoplysninger for udenlandske adresser.  
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Opret ”Mine Au-

totekster” 

 
Tilbage til indhold 
 

Autotekster 
I formularen har du mulighed for at få indlæst 

nogle standard tekster, du på forhånd har opret-

tet.  

Teksterne kan du indsætte i alle tekstfelter.  

Det er ikke muligt at anvende formateret tekst i 

autotekster fx. fed, kursiv, punktopstilling m.v.  

For at oprette eller vedligeholde autotekster, skal 

du klikke på knappen ”mine autotekster”. 

 

Opret 
Når du opretter en autotekst, skal du angive en 

titel.  

Titlen er den tekst, du skriver når du vil anvende 

autoteksten i formularen.  

I feltet "tekst" skal du indtaste den tekst, du vil 

anvende som autotekst.  

 

Variabel tekst 
Du kan i din autotekst få variable værdier ind.  

Du kan bruge følgende  

[dato] 

[cpr] 

[cvr] 

[navn] 

[fornavn] 

[efternavn] 

[firmanavn] 

 

Opret disse ved at bruge [ ] samt den værdi du 

vil indsætte fx. "Du har i dag d.[dato] henvendt 

dig omkring". 

 

Forudsætningen er, at du har åbnet en formular 

fra ESDH systemet  

 

Link i autotekster: 
Du kan indsætte et link som en autotekst. HUSK 

dog at linket IKKE må være mere end 1 linje, 

når det bliver indsat i et felt  

Afslut ved at klikke på knappen ”Tilføj” 

 

Vedligehold 
Du kan vedligeholde dine autotekster ved at 

rette i de oplysninger, der allerede er indtastet. 

Klik på "Rediger" (blyanten) 

Afslut ved at klikke på knappen ”Gem” 

 

Slet 
Du kan slette en autotekst ved at klikke på 

"Slet" (skraldespanden) 
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Anvend autotek-

ster 

 
Tilbage til indhold 
 

Der er to typer autotekster 

Autotekster, der er specifikke for den enkelte 

sagsbehandler (som selv opretter, redigerer og 

sletter disse) 

Autotekster, der er oprettet på afdelingsniveau 

(kommunens administrator opretter, redigerer 

og sletter disse i Diaform+ adm. modul) 

 

Når du og/eller kommunens administrator har 

oprettet dine autotekster, kan du anvende disse 

i alle tekstfelter, med flere linjer.  

 

Du kan indsætte autoteksten et vilkårligt sted i 

formularen og kan redigere teksten, når den er 

indsat.  

 

Indsæt autotekst  

Placer cursor i feltet 

Tast Ctrl + T  

 

Vælg den autotekst du vil have indsat ved at 

klikke på den. 

 

Hvis du vil anvende en autotekst, der er opret-

tet på afdelingsniveau skal du klikke på fanen 

"Afdelingstekster" 

eller:  

Skriv "Titel" på din autotekst fx. Test 1 

Tast Ctrl + T  

 

 

Husk at du kun kan anvende autotekster 

når du er gået via Acadre 
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Send formularen 

til borger eller 

virksomhed 

 
Tilbage til indhold 
 

 

Når formularen er klar til forsendelse klikkes på 

brevet på den øverste bjælke eller genvejen  

Ctrl + D bruges. 

 

 

Herefter kommer Doc2Mail boksen frem. Oplys-

ningerne tjekkes, evt. bilag kan tilføjes 

 

I skærmbilledet skal du angive 

Personnummer/CVR. Som udgangspunkt er fo-

reslået personnummer/CVR fra formularhoved. 

Ved flere parter skal du angive denne manuelt 

pr. part. 

P-nummer. Hvis denne er angivet i formularho-

ved er den automatisk udfyldt, men den kan 

ændres. 

Afleveringssted. Som udgangspunkt er der valgt 

”Forsøg først Digital Post ellers KMD print”. 

Sider. Du kan vælge at opsplitte formularen ved 

at angive hvilke sider du vil sende til par-

ten/parterne 

 

Send dokument til flere parter 
For at sende til flere parter skal du klikke på knap-

pen ”Tilføj modtager” 

 

 

Når formularen er afsendt kommer en boks 

frem med status på forsendelsen 

 

Klik på ”luk” 

 

 

 

 

 

Nu kommer der en boks fra Acadre, hvor du kan 

tilknytte dokumentet til sagen 

 

Klik på ”næste” 

 

 

 

 

 

Og indtast de nødvendige oplysninger i forhold 

til at arkivere i Acadre, når du er færdig, klik på 

”ok” 

 

 

 

 

 

Når dokumentet er gemt, lukker Diaform+ selv 

ned. 
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Se Doc2mail for-

sendelseslisten 

for formularer 

sendt fra Dia-

form+ 

 
Tilbage til indhold 
 

 

Når formularen er blevet sendt vha. Doc2mail 

har du mulighed for at se den listet på forsen-

delseslisten for Doc2mail. 

 

Du starter Doc2mail KMD fra Citrix skrivebordet 

 

Vælg fanen Indstillinger 

 

I Rullemenuen udfor ”Aktuelt certifikat” vælges 

certifikatet  0580_N_140-Dafolo_1 

 

Der afsluttes med ”Gem” 

 

Nu kan du under fanen ”Forsendelsesliste” se de 

forsendelser du har sendt med Doc2mail fra 

Diaform+ 

 

 

 

 

 

 

Her får du hjælp 

 
Tilbage til indhold 
 

Har du brug for hjælp til Diaform+, kan du finde 

svaret her under menupunktet ”hjælp” inde i 

Diaform+ oversigten 

 

 

Er der problemer med programmet, opret en 

opgave i AdhocIT. 
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Oversigt over 

menuen Hjælp 

 
Tilbage til indhold 

Du kan i denne vejledning få hjælp til de grund-

læggende funktioner i Diaform+.  

Indledning 

Funktioner, der er nyttige at kende til inden du 

begynder at anvende systemet. 

Ikoner 

Genvejstaster 

Nyheder 

Menustruktur 

Mulighed for at opbygge din egen menu. 

Favoritter (kun formularer) 

Personlig oversigt (faggrupper inkl. Formularer) 

Samlet oversigt 

Find formularer 

Brugeroplysninger 

Mulighed for at oprette bruger oplysninger og 

egne standard tekster 

Min profil (brugeroplysninger) 

Mine autotekster (egne tekster) 

Formularer 

Funktioner, du kan anvende i formularen. 

Gem dokument 

Gem kladde i ESDH systemet 

Journaliser i ESDH systemet 

Åbn dokument 

Åbn dokument gemt i ESDH systemet 

Udfyld formular 

Afdelingsprofil 

Dato- og kalenderfunktionalitet 

Navn- og adresseoplysninger 

Anvend autotekster 

Anvend adressekartotek 

Formater tekst 

Ryd felter 

Navigation 

Søg i dokument 

Zoom ind/ud 

Skift mellem sider/felter 

Udskriv formular 

Send til borger/virksomhed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


