Kort fortalt – info til nye brugere
Når du har modtaget vores velkomstmail med brugernavn og adgangskode til
debatforummet, kan du logge ind og få adgang til foreningens fora. Hvis du selv har oprettet
dig som bruger på debatforummet, er det selvfølgelig det valgte brugernavn og
adgangskode, du skal bruge for at komme ind på foreningens fora.
Både brugernavn og adgangskode skal bruges hver gang du vil bruge foreningens
debatforum.
For at komme på foreningens fora, skal du skrive www.lichensclerosus.dk. Foreningens
hjemmeside kommer frem.

Login
I højre hjørne ved medlemslogin skrives dit brugernavn.

Medlemslogin – her skriver du
dit brugernavn.

Her skriver du din
adgangskode.

.
I feltet med ****** skriver du din adgangskode. Det er vigtigt at skrive adgangskoden, som
du har modtaget den, med tal og store bogstaver. Når både brugernavn og adgangskode er
indtastet, klikker du på OK.
Nu er du kommet ind på forsiden af debatforummet.

Fora og indlæg
Nu er du inde på foreningens debatforum. På denne side ses 4 fora. Under de enkelte fora
findes forskellige indlæg fra brugerne.
Når du trykker på navnet på et forum, kommer du ind hvor indlæggene er.

Ved at trykke på et emne i oversigten, kommer du
ind og kan læse, hvad der er skrevet om emnet.

Eksempel på et indlæg:

Oprette nyt indlæg
Du skal stå inde under det forum, som du ønsker at oprette et indlæg i. Klik på ”Skriv et nyt
emne”.

Udfyld feltet ”Emne” med en sigende overskrift og skriv din tekst i det hvide felt.

Klik på ”Udfør” og din tekst vil blive lagt ud på forummet.

Svare på et indlæg
Når du har læst et indlæg, kan du klikke på ”Skriv et svar” for at svare på indlægget. Denne
er både foroven og forneden af indlægget.

Emnefeltet er automatisk udfyldt, og du kan skrive dit svar i det hvide felt.

Klik på ”Udfør”, og dit svar bliver lagt på debatforummet.

Overvågning af specifikke fora eller emner
For ikke at skulle logge sig ind hver dag for at se, om der er kommet nye indlæg eller emner,
kan du overvåge fora eller emner. Det gør du på nederst på siden. I dette tilfælde er det fora
som ønskes overvåget.

Tryk på ”Overvåg forum”, og teksten
ændres til ”Stop overvågning af
forum”.

Der vil nu komme besked til din mail, hver gang der kommer nye indlæg, eller der
kommenteres på allerede eksisterende indlæg i dette forum. Skulle du mod forventning efter
et stykke tid ikke modtage mail, skal du gå ind og tilknytte fora eller indlæg igen.
Vi anbefaler, at du tilmelder dig overvågning af forum under alle 4 forum, så du altid får
besked om nye indlæg eller svar til bestående indlæg.

Rettelse af e-mail adresse eller adgangskode
Du skal være logget ind på debatforummet. Klik på ”Brugerkontrolpanel”.

Du kommer nu ind i dit brugerkontrolpanel, der ser sådan her ud.

Klik på fanebladet ”Profilindstillinger” for at ændre din e-mail adresse eller dit kodeord.

Her står din nuværende e-mail adresse

Du ændrer din e-mail adresse ved at slette din nuværende e-mail adresse og skrive din nye e-mail
adresse i det øverste felt. Du skal gentage den nye e-mail adresse i feltet ud for ”Bekræft
emailadresse”.
Udfyld dit nuværende kodeord og klik på ”Udfør” for at rette din e-mail adresse.

For at ændre dit kodeord, skal du skrive dit nye kodeord ud for ”Nyt kodeord” og gentage
det nye kodeord ud for ”Bekræft kodeord”.
Udfyld dit nuværende kodeord og klik på ”Udfør” for at rette dit kodeord.

Tilmelding som ny bruger
Hvis du vil oprettes som ny bruger på debatforummet, skal du gå ind på vores hjemmeside
på www.lichensclerosus.dk og klikke på ”Ny bruger” i øverste højre hjørne.

Herefter kommer betingelserne for debatforummet frem, og du kommer videre ved at klikke
på ”jeg er enig i disse betingelser”.

Så kommer der en tilmeldingsformular frem.
Du skal udfylde brugernavn med det ønskede brugernavn, som du vil logge dig på med
fremadrettet. Det skal være mellem 3 og 20 tegn og må både indeholde bogstaver og tal. Bemærk at
alle vil kunne se dit brugernavn på debatforummet, så hvis du ønsker at være anonym, skal du ikke
skrive dit fulde navn her, men vælge et kælenavn eller lignende.
Kodeordet skal være på mellem 6 og 30 tegn og må både indeholde bogstaver og tal. Husk at der er
forskel på store og små bogstaver.
Du skal skrive din e-mail adresse

Du skal vælge et kodeord på mellem 6 og 30

Og gentage den i ”Bekræft emailadresse”.

tegn og gentage det i ”Bekræft kodeord”.

Ud for bekræftelseskode er der et vindue med enten tekst eller nogle tal. Denne tekst
eller tal skal du skrive nedenunder i det hvide felt (i dette tilfælde skrives ”32963638 3”),

inden du kan klikke ”Udfør”. Når du har klikket ”Udfør”, er din anmodning om oprettelse på
debatforummet sendt til os.
Når vi har modtaget din indbetaling af kontingent på vores bankkonto, aktiverer vi dit
brugernavn og sender dig en mail, og du kan herefter logge dig ind på debatforummet.

Yderligere hjælp og forklaringer
Boardindeks – ved at trykke her, kommer du frem til forsiden med fora.

Brugerkontrolpanel – oversigt over dine indstillinger på sitet.
Profilindstillinger – her kan du skrive

Boardindstillinger – globale

hvor du kommer fra, beskæftigelse m.v.

indstillinger om, hvordan du vil kontaktes

Private beskeder – stedet, hvor du

Venner og ignorerede brugere –

Kan sende private beskeder til andre brugere

bruges hvis du ønsker hurtig
adgang til brugere, du er venner med

Brugergrupper – her kan du gruppere andre brugere

OSS – ofte stillede spørgsmål til sitet,

Tilmeldte brugere – viser en samlet

Her kan du også finde hjælp til funktionerne.

oversigt over tilmeldte brugere på sitet.

