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Allmänt

Policy för SPF Seniorernas hemsida

• Dokument som beskriver målgrupp och syfte med hemsidan, klicka här

Rekommenderad webbläsare

• Vid administration av Episerver rekommenderas Firefox eller Edge då inte 
alla funktioner i Chrome fungerar nuläget (2019-04-28).

• Vid administration av MiRiaM  fungerar alla (Chrome, Edge eller Firefox).

• För att läsa Lathunden kan man använda alla webbläsare. 

• Uppdatera webbsidor emellanåt, för att vara säker på att se den senaste 
versionen av dokumentet.

Exempel på hur man använder lathunden

Läsa dokumentet 

• Öppna på skärmen i en webbläsare 

• eller Spara .pdf dokument på skrivbordet och öppna det i Adobe Reader. 

Beroende på vilken webbläsare man använder kan man få lite olika resultat i 
visningen av lathunden på skärmen, se nedan.

När allt fungerar som det ska kan man kunna få fram innehållsförteckning på sidan 
och klicka sig fram till önskat ställe. Se exempel nedan på hur det kan se ut med 
olika webbläsare.

Se också https://helpx.adobe.com/acrobat/using/display-pdf-in-browser.html för mer 
information.

Förstora text och bilder i dokumentet

• Ett praktiskt sätt är att hålla ner ”CTRL”-tangenten och rotera mushjulet.
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https://helpx.adobe.com/acrobat/using/display-pdf-in-browser.html
https://www.spfseniorerna.se/contentassets/567fa9d114884b21a1a9f933da1cc73f/policy-for-spf-seniorernas-hemsida-rev2-1.pdf


Använda Google Chrome

Använda Adobe Reader som läsare av detta .pdf dokument

Om man vill kan man använda Adobe Reader som .pdf läsare. När dokumentet 
öppnas i Chrome enligt bild, klicka på .pdf ikonen längst upp till höger och välj 
”Öppna i Acrobat Reader”.  

Då får man få upp dokumentet enligt nedan
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• Om det inte fungerar, ändra i Chrome´s inställningar enligt nedan.

• Klicka på           , Fler verktyg/Tillägg och se till att Adobe Acrobat är 
aktiverat.

• Se https://helpx.adobe.com/se/acrobat/kb/open-in-acrobat-reader-from-
chrome.html för mer information
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https://helpx.adobe.com/se/acrobat/kb/open-in-acrobat-reader-from-chrome.html
https://helpx.adobe.com/se/acrobat/kb/open-in-acrobat-reader-from-chrome.html


Använda Mozilla Firefox

Använda Microsoft Edge

Tyvärr fungerar det inte särskilt bra att öppna .pdf filer i Microsoft Edge utan öppna 
Lathunden istället i Internet Explorer, se bild.
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Använda Adobe Acrobat Reader

Om man sparat dokumentet på sin dator så öppnar man det lämpligast i Acrobat 
Reader.

On-line versionen av SPF´s HANDBOK FÖR 
WEBBPUBLISERING 

 det underlättar om man använder on-line versionen av SPF´s ”HANDBOK     
FÖR WEBBPUBLISERING” och ctrl-F för att söka efter information.

Tillbaka till huvudmeny
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https://www.spf.se/latepi-dala
https://www.spfseniorerna.se/globalassets/forbund/om-forbundet/utbildning-2017/hemsidan/manual2.1_komprimerad_webbversion.pdf
https://www.spfseniorerna.se/globalassets/forbund/om-forbundet/utbildning-2017/hemsidan/manual2.1_komprimerad_webbversion.pdf
https://www.spfseniorerna.se/globalassets/forbund/om-forbundet/utbildning-2017/hemsidan/manual2.1_komprimerad_webbversion.pdf
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