Lægeweb manual ‐ brugere
Lægeweb er en platform for danske lægeorganisationer. Det er en moderne løsning der har til
formål at fremme intern og ekstern kommunikation og vidensdeling, og er derfor mere end end
blot en hjemmeside.
Vi ved hvor svært det kan være at sætte sig ind i nye systemer og vi har derfor lavet denne
manual med henblik på at gøre jeres arbejde en smule lettere i fremtiden.
Først og fremmest er det vigtigt at forstå, at jeres nye hjemmesideplatform fungerer både som
hjemmeside og som intranet. Besøgende der ikke er medlemmer af organisationen, kan derfor
kun se en begrænset del af hjemmesiden, hvorimod medlemmer har adgang til bl.a. filarkiv og
debatforum, hvor I kan dele viden med de andre medlemmer af jeres
organisation/underorganisation uden at skulle sende bunkevis af mails frem og tilbage.

På jeres nye hjemmeside er der en række menupunkter i toppen:

Filarkiv og debatforum er skjult for folk der ikke er logget ind.
Indholdet på de fleste sider er styret af bestyrelsen og du bedes derfor kontakte dem hvis du har
forslag til ændringer. Som bruger kan du dog gøre følgende:
1) Oprette og redigere bruger
2) Foreslå links til linkarkivet
3) Oprette og kommentere debatindlæg
Dette er de 3 punkter vi gennemgår i denne manual:

1) Brugeroprettelse
Når du er ny på siden vil du blive mødt af følgende forside. Du anmoder om en bruger ved at
trykke “registrer” som vist nedenfor.

Herefter udfylder du din information, ønsket kodeord, samt hvilken
rolle/stilling du har i organisationen:

Din admodning vil nu blive sendt til en administrator, der vil acceptere din
anmodning, hvorefter du vil have adgang til siden.

2) Ændring af brugerinfo / kode
Skulle du ønske at ændre din information eller kode senere,kan du selv ændre
dine oplysninger ved at trykke “Profil” når de er logget ind:

Glemt kode / problemer med at logge ind
Skulle du have glemt din kode til login trykker du blot på “Mistet din
adgangskode?” som vist på billedet.

Dernæste får du tilsendt en email med et link du skal trykke på.
Ved tryk på linket føres du til dette vindue, som vist nedenfor.
Her er der automatisk skrevet et forslag til en ny kode, men du kan blot slette
det og skrive det kodeord du ønsker, hvorefter du trykker på “nulstil
adgangskode”.

Derefter kan du logge ind med email og det nye kodeord.
Skulle du imod forventning have problemer med dette, så kontakt webmaster
på 
berit‐broholm@dadlnet.dk
som vil hjælpe dig.

3) Links
Links er styret af organisationens bestyrelse. Som bruger kan du under menuen “Links” foreslå
et link som administrator kan acceptere.

4) Debatforum
Under menuen “Debat” kan brugerne dele viden og diskutere emner med andre
fra samme underorganisation. Det er udelukkende medlemmer af samme
underorganisation der kan læse det I skriver. I kan derfor frit skrive sammen
uden at andre kan tilgå det.
Når du trykker på menuen “debat” ser du de forskellige underfora i venstre
side:

Det er muligt at du ikke kan se dem alle, men kun dem der er tilgængelige for
din bruger.

Hvis du trykker på det forum du ønsker at tilgå ser du følgende:

Øverst ser du en liste over de debatter der er igang. Nedenunder kan du selv
oprette et nyt indlæg ved at indtaste titel, tekst og trykke send.
Er der et debatindlæg som du ønsker at kommentere på, trykker du blot på det
og følge nedenstående billede:

Ønsker du at tilføje et billede til et indlæg eller kommentar, så gør følgende:
Gå ind her: 
https://postimage.org/
Tryk “Choose Images” og vælg billedet/billederne
Marker adressen under “hotlink for website” og kopier (højreklik ‐> kopier)

Indsæt den kopierede tekst adresse i dit indlæg eller kommentar og tryk
“send”. Så kommer billedet frem (Du kan sagtens skrive tekstbeskrivelse før og
efter den kopierede adresse).

