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Tips og tricks til håndtering af Minretssag.dk  

Som vi tidligere har informeret om, er en egentlig integration fra AdvoPro til minretssag.dk ikke klar, da vi 

endnu ikke har fået adgang til integrationsdelen fra Domstolsstyrelsen. 

Imens vi venter, har vi som bekendt med servicepakke 154 til AdvoPro udviklet en mulighed, der gør det 

nemmere at uploade filer til minretssag.dk. 

Derudover oplever vi, at en del af jer har spørgsmål til bl.a. formatet af de bilag, I skal uploade til 

minretssag.dk, og derfor har vi beskrevet forskellige arbejdsgange i den forbindelse herunder. 

Bilag 
Bilag skal indlæses i hver deres fil. Der kan indlæses flere filer ad gangen. Bilagene nummereres automatisk 

af minretssag.dk. Du skal selv tilføje den relevante titel samt oplysning om datering mm. 

Bilagene skal være i et digitalt format 

Det betyder, at inden bilaget skal uploades til minretssag.dk, skal du være sikker på, at der kan søges i og 

kopieres fra bilaget. Formatet skal således være i OCR eller tekstgenkendelse. OCR betyder Optical Character 

Recognition (optisk tekstkendelse).  

Der er to muligheder for at opnå dette: 

Scanning af bilaget 

Hvis dit bilag ikke allerede er i et digitalt format (bl.a. almindelige pdf, doc, docx, txt, odf og 

øvrige dokumenter i ooxml-format) kan man scanne det til OCR/tekstgenkendelse. 

Mange printere/scannere er ”født” med muligheden for at scanne til OCR/tekstgenkendelse. 

Ofte kræver det dog, at softwaren installeres forinden. I andre tilfælde kræver det et tilkøb 

eller investering i en ny printer. Er du i tvivl, kan du søge på leverandørens hjemmeside for 

tekniske specifikationer om den model, du benytter, alternativt kan du tage kontakt til din 

leverandør. 

Hvis du ikke har en printer med mulighed for at scanne til OCR/tekstgenkendelse, kan vi 

hjælpe dig med at finde en model, der matcher dit behov. 

OCR-behandling 

En anden mulighed er at vælge at ”OCR-behandle” et dokument, der allerede er scannet ind 

eller modtaget pr. e-mail.  

Dvs. at man konverterer scanninger eller billeder af dokumenter til søgbare, redigerbare PDF-

filer. Hvis kontoret ikke vil investere i endnu et program, kan I vælge at anvende en af de 

gratis convertere, der findes på internettet – søg f.eks. efter 'pdf image to text'. 

For blot at synliggøre, at fremgangsmåden i forbindelse med konvertering ikke er kompliceret, 

vises nedenfor Acrobats vejledning:
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Mails, der skal bruges som bilag 
Hvis man har en mail, der skal bruges som bilag, kan man ”udskrive til pdf”, så vil mailen automatisk kunne 

tekstgenkendes. Dette gøres på følgende måde: 

Stå på mailen i Outlook: 

Tryk på Filer 

 

 

 

 

 

 

 

Vælg Udskriv.   
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Vælg Print to PDF.    

(Det kan være, at denne  

PDF hedder Win2pdf eller noget 
tilsvarende)  

 

Tryk Udskriv 

 

Herefter åbner Stifinderen, og nu 
kan mailen så gemmes, hvor det 

ønskes, for senere upload. 
 

 

 

Bilag, der uploades fra AdvoPro til minretssag.dk 
Med den nyeste servicepakke 154 til AdvoPro har vi udviklet mulighed for at hente filer fra en sag, og 

placere disse i en bestemt mappe (med ønsket filnavn), hvorefter filerne kan uploades derfra.  

Opsætning 

Filplacering til import-eksportfiler skal være sat op. 

Vælg Hovedmenu, Opsætning og Filplaceringer.  

Hvis der er ikke er angivet en placering ud for mappe til import og eksport, skal dette angives. Klik på feltet, 

og vælg knappen Rediger. Find placeringen, og vælg OK. 

 

Ny forsendelse til minretssag.dk 

Stil dig på sagens sagsstamkort på fanen Sagsforløb. 

Vælg knappen Ny og vælg Ny forsendelse til minretssag.dk (genvejen er Alt+n, o). 

Du får nu en dialog, hvor du kan udvælge dokumenter. Angiv først Titel 

Første gang du laver en forsendelse, skal du angive tekst i feltet Titel. Det du angiver vil blive husket til 

næste gang – men du har også mulighed for at oprette og anvende autotekster. 

Vælg det eller de dokumenter, der skal uploades til minretssag.dk ved markering i kolonnen med clipsen 

. Hvis du ønsker det, kan du omdøbe en fil. Ellers vil filnavn være det samme som Titel.  

Vælg om filerne skal konverteres til pdf. Bemærk, det er kun office-filer, der kan konverteres til pdf.  

Vælg OK. Du får nu en meddelelse om, hvor dine filer er placeret – en mappe med sagens nummer under 

jeres import-eksportmappe, jfr. punkt Opsætning ovenfor. 

Hvis det ikke er første gang du anvender funktionen på denne sag, kan der være ”gamle” filer i sagens 

minretssag.dk-mappe. Du vil i så fald blive gjort opmærksom på dette, og skal fjerne/slette disse filer, før 

nye filer kan gøres klar.  
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Sagsforløb 

På fanen Sagsforløb har du mulighed for at tilføje en ”minretssag.dk” kolonne, der viser dig et ikon på de 

filer, der er udvalgt til en minretssag.dk-forsendelse. 

Vælg Vis, Kolonner og sæt markering i MR. 

  

Når du har valgt OK til at oprette en minretssag.dk-forsendelse i AdvoPro, dannes forsendelsen på sagens 

sagsforløb, og der sættes markering ud for de dokumenter, der er med i forsendelsen. 

Slet minretssag.dk forsendelse 

Hvis du – uvist af hvilken grund – ikke uploader dokumenterne til minretssag.dk, bør du slette den 

minretssag.dk-forsendelse, AdvoPro har dannet. 

 

 Sørg for at du kan se forsendelser. Vælg fx knappen Vis kun forsendelser eller Vis alle på fanen 

Sagsforløb.  

 
 Vælg knappen Funktioner og vælg Slet. 
 Bekræft med OK, at du vil slette, 

 Minretssag.dk-forsendelsen slettes nu, og samtidig fjernes ikon i minretssag.dk-kolonnen ud for de 

dokumenter, der var vedhæftet.  

 Klik evt. på Brugervalgt visning  for at komme tilbage til din ”normale” visning. 
 

Bemærk: 

Hvis et dokument indgår i en minretssag.dk forsendelse, kan dokumentet ikke slettes, førend denne 

forsendelse er slettet.  

Andet 

Såfremt man ønsker selv at læse Domstolsstyrelsens vejledninger, findes de her:  

http://www.domstol.dk/saadangoerdu/civilesager/digitale_civile_sager/Pages 

 

http://www.domstol.dk/saadangoerdu/civilesager/digitale_civile_sager/Pages

