
UDVÆLG MODTAGERE AF ALARM OG MAIL.

Som udgangspunkt går alarmer og mails ud til de 100 

nærmeste hjælpere i NÆROMRÅDET, men

Du kan helt selv bestemme, hvem der skal være modtagere.

Det kan være NÆROMRÅDET eller MIN GRUPPE eller begge 

grupper.

Inden for NÆROMRÅDET eller MIN GRUPPE, kan du også 

udvælge hvem i grupperne, der skal være modtagere.

DETTE KAN BL.A. BRUGES, 

- Hvis man vil øve alarmer med en begrænset persongruppe, 

f.eks. medlemmerne i din grundejerforening

- Hvis man vil mail til en begrænset persongruppe.



Når du skal udvælge personer til MIN GRUPPE, er det nemmest 
at gøre det via hjemmesiden www.dinalarm.dk
Her vælger du BRUGERADMINISTRATION – HJÆLPERE I 
NÆROMRÅDET.

http://www.dinalarm.dk/


Nu åbnes der et skærmbillede med oplistning af hjælperne i dit nærområde.

Du udvælger personer til MIN GRUPPE ved at klikke på TILFØJ

(du kan med bjælken udvide dit nærområde til 5 km)



Hvis du nu går til BRUGERADMINISTARTION – MIN GRUPPE, så vil du se at, 

personerne nu er i MIN GRUPPE. 

Som du også kan se, kan du FJERNE dem igen, hvis du ønsker det



Du kan også tilføje personer, som er længere væk.

Gå i BRUGERADMINISTRATION – FIND HJÆLPER.

Skriv personens navn eller telefonnummer og klik på SØG.

Klik derefter på TILFØJ



På denne måde kan du bygge MIN GRUPPE op nøjagtig, som du ønsker det.

Derefter kan du bruge MIN GRUPPE og/eller NÆROMRÅDE både på PC og 

app’en på din mobil, når du skal udsende alarmer eller sende mail og SMS.

Se næste side, hvordan du kan åbne NÆROMRÅDE eller MIN GRUPPE og 

udvælge de personer, du ønsker.



Når du klikker på NÆROMRÅDE eller MIN GRUPPE åbnes der en oversigt over 

de aktuelle personer. 

Der er flueben ved alle, MEN hvis der er nogle du ikke ønsker skal have 

meddelelsen/alarmen, så kan du fjerne fluebenet.

Du kan selvfølgelig vælge at medtage både NÆROMRÅDE og MIN GRUPPE, 

eller kun en af dem.


