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1.	
  Logga	
  in	
  
För att se alla dokument samt jobba med dem måste du logga in i samverkansplattformen.
Följ instruktionerna nedan för att göra det.
Gå till webbplatsen www.studoestodinorden.org.
Klicka på ”Logga in” som du hittar i sidfoten.

	
  

När du klickat på ”Logga in” kommer du till en ny sida.
Här fyller du i ditt användarnamn och lösenord och klickar
på knappen ”Logga in”.
Har du glömt ditt lösenord så klicka på ”Glömt lösenordet?”. Fyll i ditt
användarnamn eller e-postdress och klicka på ”Få ett nytt lösenord”.
Ett nytt lösenord skickas nu till din e-post.
Har du annat problem så kontakta info@studistodinorden.org.
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2.	
  Ladda	
  upp/publicera	
  dokument	
  
För att ladda upp och publicera dokument på plattformen så behöver du logga in enligt
beskrivningen i kapitel 1. När du loggat in så dyker en svart list upp överst på sidan.
Se bilden nedan!
För muspekaren över ”Studiestöd i Norden” i den svarta listen högst upp på sidan. När du
gjort det fälls en meny ned. I menyn klickar du på ”Adminpanel”.

När du klickat in dig i adminpanelen så dyker en ny meny upp
på vänster sida. I den menyn för du muspekaren över
”Dokument”. En ny meny dyker då upp till höger.
I den klickar du på ”Add dokument”.
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Vyn nedan dyker upp när du klickat på ”Add dokument”. Skriv in en rubrik i rubrikfältet.
Rubriken du skriver in är den som kommer att visas på sidan. Därför är det viktigt att du ger
dokumentet en tydlig rubrik så att alla användare vet vad dokumentet innehåller och att det är
lätt att hitta.
2.1 Att lägga till ett dokument
Ladda upp filen från
din dator genom att
klicka på ”Lägg till fil”.
Ett nytt fönster öppnas
då. Klicka på ”Välj filer”
och leta upp dokumentet
på din dator. När du
hittat dokumentet på din
dator så markerar du det
genom att klicka på det.
Klicka sen på ”Välj”.
Fönstret stängs då ner
och den valda filen
dyker upp i fönstret
”Välj fil”.
Avsluta med
att klicka på ”Välj”.
Du har nu lagt till
dokumentet på plattformen.
Att tänka på: Undvik
specialtecken när du
döper ditt dokument.
Använd följande tecken:
A-Z, a-z, 1-9 samt
binde- och understreck.
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2.2 Var publiceras mitt dokument
Välj var på plattformen dokumentet ska publiceras. Detta görs med hjälp av
dokumentkategorier som du hittar i högerspalten på sidan. För att välja sida som dokumentet
ska ligga på så letar du upp dokumentkategorin som hör till den sida du vill publicera ditt
dokument på. När du hittar rätt kategori så bockar du i den.
Att tänka på: Vissa sidor har flera kategorier tillexempel ASIN-möten. Detta är för att
dokumenten på de sidorna även kategoriseras under rubriker. Här är det viktigt att bocka i den
rubrik som dokumentet skall visas under. Till exempel: Jag vill publicera ett dokument under
ASIN-möten 2012. Då bockar jag i ASIN-möten 2012 och inte ASIN-möten.

Publicera dokumentet genom att klicka på knappen ”Publicera” i rutan ”Publicera” i
högerspalten. Nu ska dokumentet återfinnas på den sida du valt att publicera den på. I
exemplet ovan så skulle det innebära att dokumentet finns under rubriken ASIN-möten 2012
på sidan ASIN-möten.
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3. Arbeta i befintligt dokument
För att arbeta med ett dokument som finns på plattformen behöver du vara inloggad enligt
kapitel 1. När du är det så letar du upp dokumentet på plattformen, laddar ner det till din
dator, redigerar/arbetar med dokumentet som du sparar på din dator och sen laddar du upp
dokumentet igen. Detta för att säkerställa att ingen annan samtidigt jobbar i samma dokument.
.

3.1 Checka ut/ ladda ner ett dokument
När du hittat det dokument du vill jobba med laddar du ner det
till din dator och checkar ut det genom att klicka på den
gråa ytan till höger på in- och utcheckningsknappen.
När du klickat på knappen så dyker dokumentet upp på din skärm och det sätts automtiskt i
låst och utcheckat läge. Nu kan du jobba i dokumentet. Dina ändringar sparas i systemet först
när du laddat upp det igen. Ändringarna du gör sparas alltså på din dator.
Om du checkat ut ett dokument men inte vill ladda upp något nytt så klicka bara på den gråa
ytan på in och –utcheckningsknappen, bredvid den röda(i detta fall) så checkas dokumentet in
igen.
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3.2 Checka in/ladda upp ett dokument
När du redigerat färdigt dokumentet och vill ladda upp det i systemet igen så sparar du det
först på din dator, om du inte redan gjort det. Tänk på att spara dokumentet med samma namn
som det har på plattformen.
Ladda upp dokumentet genom att klicka på ”Välj fil”.
Då dyker filhanteraren på din dator upp. Leta upp filen i filhanteraren och markera
den genom att klicka på den. Tryck sen på ”Välj”.

Klicka sen på Submitknappen för att ladda upp och
checka in dokumentet.
Dokumentet checkas automatiskt in när du klickar på Submit
och knappen för in- och utcheckat blir återigen grön. Nu är dokumentet upplagt och upplåst
för alla att komma åt igen.
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4. Versionshantering
Varje gång du laddar upp och checkar in ett dokument enligt beskrivningen ovan sparas den
föregående versionen av dokumentet. Du kan återställa en gammal version genom att använda
versionshanteringen i systemet.
För att ladda upp och publicera dokument på sidan så behöver du logga in enligt
beskrivningen i kapitel 1. När du loggat in så dyker en svart list upp överst på sidan. Se bilden
nedan.
För muspekaren över ”Studiestöd i Norden” i den svarta listen högst upp på sidan. När du
gjort det fälls en meny ned. I menyn klickar du på ”Adminpanelen”.

När du klickat in dig i adminpanelen så dyker en ny meny upp
på vänster sida. I den menyn för du muspekaren över
”Dokument”. En ny meny dyker då upp till höger.
Klicka på ”Dokument”.

9

Lathund – Redaktörer
2014-03-11

Nu visas en lista med alla dokument. Klicka på det dokument du vill redigera.
asdasdasd

Scrolla sedan ner till rubriken ”Version” och klicka på ett datum.
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I denna vy visas en tidslinje med en markör som du kan dra till det datum du vill återställa
dokumentet till.

När du ställt markören på den version du vill återställa klickar du på ”Återställ denna
version”.
Du flyttas nu till föregående vy och får ett meddelande om att dokumentet är återställt.

För att spara återställningen måste du sedan välja ”Uppdatera”.
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