Tjekliste til håndtering af den digitale arv
TJEKLISTE TIL PRINT
*Punkterne er lavet som både huske- og tjekliste, og er vejledende. Ikke alle punkter er gældende for alle.

Personlig
☐ Adgang til E-boks
☐ Adgang til Netbank
☐ Adgang til Borger.dk/SKAT
☐ Adgang til Email-konti
Vær opmærksom på, at de fleste har adskillige email-konti)
☐ Yahoo
☐ Gmail
☐ Hotmail
☐ iCloud
☐ x@eget_domæne.dk
☐…
☐…
☐…
☐ Adgang til personlige services (herunder forsikring, lån, oprettede konti som diverse medlemsskaber)
☐ Forsikring
☐ Lån (kviklån, billån etc.)
☐ Brugsforening (f.eks. opsparede point/penge)
☐ Fly- og rejsekonto (f.eks. opsparede point)
☐ Medlemsskaber (f.eks. fitnessmedlemsskab, foreninger, klubber etc.)
☐…
☐…
☐…
☐ Adgang til personligt elektronik (PC, tablet, smartphone, smartwatch, ekstern harddisk etc.)
☐ PC
☐ Smartphone
☐ iPad
☐…
☐…
☐…
☐…

Kronjyllands Begravelsesforretning ApS
Nr. Boulevard 4 / Stjernevej 2A / 8900 Randers
CVR: 12376340
E-mail: kl@kronjyllands.dk
Tlf.: +45 8640 5333
Telefonerne er døgnåbne

1

☐ Cloud-løsninger
Mange har ofte opsat en cloud-løsning til backup af deres computer og/eller billede/video-arkiv. F.eks.
hos nogen af disse løsninger:
☐ Dropbox
☐ Google Drive
☐ Google Photos
☐ Computer backup
☐ iCloud (Apple/MAC)
☐ OneDrive
☐…
☐…
☐ Online tjenester og andre adgange (herunder mobilabonnement, streamingtjenester etc.)
☐ Mobilabonnement
☐ Online tjenester under et mobilabonnement (f.eks. bøger, streamingtjeneste etc.)
☐ Streamingtjenester (f.eks. Viaplay, HBO, DPlay, Netflix m.fl.)
☐ Microsoft 365 service
☐ Anden abonnement på software/online software
☐…
☐…
☐…
☐ Websites/webshop
Mange har enten adgang til, eller er selv administrator af én eller flere websites. Måske ejer han/hun
en webshop, har et website som online visitkort eller har bare en personlig hjemmeside.
Husk at ud over adgang til selve websitet, så er der højst sandsynlig også adgang til følgende tjenester
for, at kunne administrere et website:
☐ Website-adgang (adgang til websitet via browser, hvis det er et CMS som Wordpress, Magento,
Wix etc.)
☐ Host (Der hvor websitet ”ligger” opbevaret, f.eks. Unoeuro, One.com, Wix etc.)
☐ DK-Hostmaster (Der hvor domænenavnet administreres)
☐ Ekstra tilkøbte services (F.eks. udvidelser til websitet i form af plugins/software)
☐ Betalingsløsning (Hvis vedkommende har en webshop. Nets, Bambora, Epay, Stripe etc.)
☐…
☐…

2

Sociale Medier
☐ Facebook
Ansøg evt. Facebook om, at få lavet profilen til en mindeside.
For adgang kræves en dialog med Facebook og evt. en dødsattest/skifteretsattest på engelsk
☐ Instagram
For adgang kræves en dialog med Instagram og evt. en dødsattest/skifteretsattest på engelsk
☐ Twitter
For adgang kræves en dialog med Twitter og evt. en dødsattest/skifteretsattest på engelsk
☐ Google-konto (herunder Google Plus, YouTube, Google Drive, Gmail, Google Photos etc.)
For adgang kræves en dialog med Google og evt. en dødsattest/skifteretsattest på engelsk
☐ Andre (Der findes rigtig mange sociale netværk på verdensplan. Ikke alle behøves, at blive lukket ned, men for at
undgå ubehagelige oplevelser eller misbrug, så tag kontrol over flest mulige. Ved du ikke hvilke de skal tage kontrol
over, så tjek afdødes mailboks og se en evt. kommunikation derinde, så du nemmere kan få et overblik.)
☐ Blogger
☐ Pinterest
☐ Foursquare
☐ LinkedIn
☐ Vimeo
☐ Tumblr
☐ Flickr
☐ Skype
☐ Whatsapp
☐ Snapchat
☐ Reddit
☐…
☐…
☐…
☐…
☐…
☐…
☐…
☐…
☐…
☐…
☐…
☐…
Få yderligere hjælp og information hos Tænk. Er det f.eks. en dansk eller udenlandsk virksomhed du skal i kontakt
med? Er det sociale medier, som skal lukkes eller have adgang til?
(https://taenk.dk/test-og-forbrugerliv/digitale-tjenester/digital-arv/efterladt-saadan-haandterer-du-afdoedesdigitale)
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Andet
☐ Skaf en skifteretsattest
☐ Skaf en dødsattest
☐ Skaf billedlegitimation
☐ Oversæt evt. dokumentation til engelsk (kan i mange tilfælde være nødvendigt, da mange online services er
udenlandske.)

Egne noter
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
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