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Frågor och svar gällande EPiServer och 
nya hemsidorna 
 

Vad flyttas (migreras) över från gamla hemsidorna till nya?  

Det som flyttas över från Föreningssupport till nya webbverktyget EPiServer är dokument och bilder. 

Med dokument menar vi PDF: er och Word-filer samt PowerPoint-filer. Dessa filer sparas i EPiServer 

(mediabiblioteket och ImageVault) under respektive distrikt och förening. Bilder läggs i ImageVault 

och dokument i mediabiblioteket. 

Varje webbredaktör måste skapa en länk till respektive fil för att den ska synas på nya hemsidan. 

Filerna flyttas alltså från Föreningssupports server till den server som EPiServer anropar. 

Förbundet har ställt frågan till leverantören om vart bilder och dokument hamnar på servern i 

EPiServer/ImageVault? Hur ser vi bilderna efter migrering, hur är de sorterade (mappstruktur)? Vi 

återkommer med mer information om detta senare. 

När sker flytten (migreringen) av dokument och bilder? 

EPiServer staging (produktionsmiljön) kommer att vara stängd under perioden 10 – 30 november. 

Under dessa veckor kommer flytt av all data från nuvarande medlemsregister att ske till nya 

medlemsregistret. Eftersom MiRiaM ska leverera information till EPiServer och de nya hemsidorna så 

kommer EPiServer att vara stängt under denna period. 

Under vilken period är hemsidorna stängda? 

Hemsidorna kommer inte att vara stängda för besökare. Men för dig som arbetar som webbredaktör 

kommer EPiServer staging att vara stängt under perioden 10-30 november då flytten (migreringen) 

av data sker. 

Hemsidorna hos Föreningssupport stängs den 1 december – då lanseras de nya hemsidorna i 

EPiServer. Alla webbredaktörer har tillgång till sina hemsidor hos Föreningssupport fram till 31 

december. För att komma åt hemsidorna efter 1 december måste man logga in i webbtool. 

De dokument och bilder som publiceras  på hemsidorna hos Föreningssupport mellan 10-30 

november måste respektive webbredaktör själv flytta över till EPiServer. De kommer inte med i 

flytten (migreringen). 

Varför ska EPiServer staging vara stängt så länge (10-30 november)? 

All data ska kopplas ihop mellan MiRiaM och EPiServer (kontaktuppgifter, föreningsnamn, Bli-

medlem sidorna etc.) och alla bilder och dokument måste hamna under rätt distrikt och förening i 

EPiServer/mediabiblioteket och ImageVault.  

Dessutom ska all nyutveckling som vi beställt installeras i EPiServer staging och alla fel rättas. Alla 

behörigheter ska komma på plats både i MiRiaM och EPiServer (och ImageVault). När detta är gjort 

ska lösenord mejlas ut till alla webbredaktörer och användare i MiRiaM. 

När migreringen är gjord av Softronic måste vi verifiera att allt stämmer innan webbredaktörerna kan 

släppas in i EPiServer staging och MiRiaM. Det är med andra ord många saker som måste falla på 

plats under dessa veckor. 
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Hur kommer behörighet till hemsidorna i EPiServer staging att hanteras när vi går i skarp drift  
(d.v.s. efter 1 december)? 
Registeransvarig på föreningen tilldelar den nya personen som ska vara webbredaktör 
förtroendeuppdraget ”webbredaktör” i MiRiaM och då får hen rättigheter att arbeta med sin 
förening i EPiServer och i EVENT-modulen i MiRiaM. Webbredaktören får även läsbehörighet i 
MiRiaM (medlemsregistret). Vid avslutat uppdrag måste "förtroendeuppdraget" avslutas i MiRiaM. 
 
Mejl skickas ut automatiskt till den nya webbredaktören med användarnamn och lösenord samt länk 
till EPiServer. 
 
Hur får man behörighet till MiRiaM? 
Registeransvarig på föreningen tilldelar förtroendeuppdraget i MiRiaM och då skickas det ut ett mejl 

automatiskt från systemet med användarnamn och lösenord per mejl till den nya ”funktionären”. Det 

finns olika roller i MiRiaM beroende på vad man ska ha rättighet att göra. Exempel på roller: 

 

Webbredaktör: får tillgång till MiRiaM event för att lägga upp aktiviteter på sin hemsida, 

läsbehörighet i medlemsregistret och rättigheter i EPiServer att administrera och uppdatera sin 

hemsida. 

MiRiaM-Medlem: får rättigheter att lägga upp och hantera medlemmar etc. Det är den roll som 

registeransvarig tilldelas. 

När blir det möjligt att lägga in skarpa event i MiRiaM som visas på hemsidorna? 
Från och med 1:a december då MiRiaM och nya hemsidorna lanseras. 
 
Hur kommer man till den skarpa MiRiaM – d.v.s. efter 1 december? 
Länk kommer att mejlas ut i samband med login och lösenord till alla som ska ha behörighet i 
MiRiaM. 
 
Vilka sidor genereras ”automatiskt” från MiRiaM? Det vill säga vilka sidor har en koppling mellan 

MiRiaM och EPiServer? 

Den information som hämtas från MiRiaM (=nya medlemsregistret) och visar på hemsidorna är: 

- Distrikts- och föreningsnamnet i sidhuvudet 
- Bli medlemsidan – årsavgift i föreningen 
- Kontakta oss 
- Styrelsen 
- Funktionärer 
 
Innehållet på ”Mina sidor” genereras automatiskt från MiRiaM och inloggning ligger på alla 
startsidor. 
 
Det är mycket viktigt att nuvarande medlemsregister hos Föreningssupport är uppdaterat innan 
den 10 november. Det som inte stämmer efter den 1:a december måste uppdateras i MiRiaM av 
registeransvarig. 
 
I tillägg till ovanstående visas information på distrikts- och föreningshemsidorna som förbundet 
publicerar:  
 
- Senaste nytt från förbundet  och Senioren 
- Medlemsförmåner som gäller alla medlemmar 
- Aktuella kampanjer 
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Vad händer med nuvarande Intranät? 

Vårt nuvarande intranät kommer att leva kvar under 2017. Exakt hur länge vet vi inte i dagsläget. 

Mer information om detta kommer inom kort. 

Jag behöver hjälp med EPiServer – hur gör jag för att uppdatera min förenings hemsida? 

Om ditt distrikt inte kan hjälpa dig ska du kontakta Datakompis på telefon 0771-10 20 30. De är 

experter på EPiServer och svarar i telefon måndag-fredag mellan 09:00-16:00. Du kan också mejla 

dem på support@spfseniorerna.se  

Datakompis hjälper även till med behörigheter fram till 1 december 2016. Sedan kommer dessa att 

ske per automatik då man uppdaterar MiRiaM. 

Vart hittar jag dokumentation (lathundar och manualer) och utbildningsfilmer avseende EPiServer 

och MiRiaM? 

Lathundar och instruktionsfilmer för MiRiaM och event-modulen hittar du på: 

http://www.spfseniorerna.se/utbildning 

Handboken för EPiServer hittar du på vårt intranät tillsammans med instruktionsfilmer avseende 

EPiServer: 

http://www.spfseniorerna.se/episerver 

http://www.spfseniorerna.se/handbok_episerver 

Just nu trycker vi inte upp fler manualer och lathundar då de nuvarande behöver uppdateras och 

kompletteras. Vi ska också spela in nya och kompletterande instruktionsfilmer. 
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