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Netikette er en sammenskrivning af ordene internet og etikette.

Altså beskriver 'netikette' det, man bør udvise, når man færdes i internet sammenhæng.
Det er - desværre - almindeligt brugt, når man modtager en morsom mail, at man gerne sender den videre
til samtlige i adressekartoteket.

Det er da også underholdende.

Dog bør man tænke på - og overveje følgende, når man modtager en e-mail;

Hvor mange mailadresser kan du se på folk, du slet ikke kender ?

Hvor mange sender du mailen videre til, der kender hinanden?

Hvis en anden sender mailen videre, hvor mange får mon så din mailadresse?

Har disse mennesker overhovedet brug for at kende din mailadresse?

Vælger du 'Svar til Alle'/'Reply to All' ender samtlige modtageradresser i dit adressekartotek. (Det sker...
Nogle har slået det fra ... Andre har ikke) (Hvad skal de dér.. og har du brug for dem?)

Hver eneste gang, man 'kommer til' at videresende blot en enkelt mailadresse, risikerer man at give en
ondsindet bruger endnu et offer.

Selvom man videresender en mail i god mening - og tro.. Risikerer man ofte, at modtageren ender i et
adressekartotek hos en bruger, der - uden at være ondsindet - kan blive ramt af virus.

Dermed har man selv været med til at tilføje endnu et offer for de omkringsiggribende virus, der florerer i
øjeblikket.

Derfor vil jeg gerne viderebringe disse gode råd, som enhver ansvarlig bruger af e-mail kommunikation bør
gøre sig bekendt med.

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk



Når man endelig vælger at videresende mails, bør man bruge feltet 'Bcc:' - som betyder Blind Carbon
Copy.
Denne funktion gør, at diverse modtagere ikke kan se, hvem der ellers har modtaget mailen.
Med andre ord: En meget smart måde at videresende mails på, da andres mailadresser så ikke bliver 'delt
rundt'.

Selvom e-mail er en herlig opfindelse, og alle kan komme i kontakt med hvemsomhelst via det medie,
handler det stadig om integritet.

At sende andre folks e-mail adresser videre til mange forskellige modtagere, svarer lidt til, at man opgiver
telefonnumre på folk. Endda - for at drive sammenligningen ud i ekstremerne - på folk, man slet ikke
kender.

Modtager man en mail, hvor der allerede står nogle adresser i, bør man - for
god ordens skyld - slette dem - inden man sender mailen videre.
Sådan kort sagt:
Brug feltet 'Bcc:', når du sender mails til flere modtagere.

Behold dine bekendtes mailadresser for dig selv. Ingen andre, har normalt glæde af dem.

Lad for guds skyld være med at videresende mails som vedhæftede filer eller indeholdende adresser på
andre mennesker.

Det er en uskik og dårlig netikette!

Jeg er sikker på, at ønsker de, at skal deres mailadresse komme til andres bekendtskab, sender de den
selv videre.

Naturligvis findes der situationer, hvor der er hensigtsmæssigt, at modtagerne kan se, hvem der ellers har
modtaget mailen. Dette kan f.eks. være i foreningsregi eller andet, hvor man er en begrænset gruppe, der
deler interesse.

Ovenstående er en beskrivelse af, hvordan man bør håndtere videresendelse af de mange - ligegyldige -
mails, der findes.

Jeg vil her videregive et par nyttige links til sider, der behandler samme emne :

http://www.usenet.dk/netikette/ - Egentlig en beskrivelse af netikette i 'brugergrupper', som f.eks.
'newsgroups'.

http://supermorten.dk/brok/ - Morten brokker sig. Med god grund.

Kommentar af john_stigers (nedlagt brugerprofil) d. 14. Jan 2007 | 1

http://www.usenet.dk/netikette/
http://supermorten.dk/brok/


Måske artiklen skulle opdateres...
http://supermorten.dk/brok/ duer ikke længere...

Endvidere er det ikke en artikel, men nogle gode tips :)

Kommentar af fromsej d. 18. Aug 2004 | 2

Kloge ord, som man bør efterleve.

Kommentar af 123maka d. 22. Aug 2004 | 3

Synes den er dårlig delt op, der skulle være flere "uskrevne" regler. Kom med lidt mere og du vil få
karakteren i top :)

Kommentar af vbcoder d. 25. Aug 2004 | 4

disable har jo fuldstændig ret.

123maka får karakteren knold og ejvindh karakteren tænksom (men hvor mange vigtige mails bliver
udsendt på den måde?). Sidst men ikke mindst får fromej samme karakter som disable <top> -- vbcoder -
in absentia

Kommentar af xxgullexx d. 22. Feb 2005 | 5

Det er så sandt som det er sagt... Måske skulle du arbejde lidt mere med artiklen. Den er fin, men kunne
blive bedre. Lidt rodet, og måske lidt flere informationer om emnet "netikette" da det så vidt jeg ved
omhandler mere end blot videresendte mails.

Kommentar af ejvindh d. 19. Aug 2004 | 6

En fin artikel, men det burde måske nævnes, at hvis en mail har mange adresser i Bcc, så er der mange
spam-filtre, der kategoriserer emailen som Junk - hvorfor den tiltænkte modtager måske ikke modtager
emailen. Det er ikke så alvorligt når det bare er vittigheder, men lidt uheldigt, hvis man har villet
fremsende en vigtig meddelelse til mange. Derfor har Bcc-tricket visse begrænsninger.

Kommentar af freehelp d. 23. Dec 2004 | 7

Ganske fine ord!

Kommentar af lunanol d. 25. Dec 2004 | 8

Kommentar af maijen d. 22. Nov 2004 | 9

Sådan...

http://supermorten.dk/brok/

