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SPF Seniorerna Skånedistriket

spf.skane@telia.com

0413-291 14 Månd-torsd 9-12

www.spf.se/skanedistriktet

mailto:spf.skane@telia.com
http://www.spf.se/skanedistriktet


Medverkande: 

Morten Kehler

Bertil Thörncrantz

Cecilia Johnsson

Ungefärligt Program:

10-12 Översikt, grunderna, Lathundar

Ca 12 Lunch

13-14 Ev. fortsättning av förmiddagen

Erfarenhetsutbyte

Tips och funktioner

Ca 14 Fika 15 min

Ca 15 Avslutning



Vad skall vi göra idag

▪ Få igång så många som möjligt

▪ Fokusering på det som är och förutsättningar som gäller nu 

▪ Gilla läget – Frustration – Kansliservice – Miriam flaskhals

▪ Allmänt och navigering i Epi-server

▪ Det grundläggande:

▪ Lathundarna – De vanliga sidorna

▪ Startsidan och andra specialsidor

▪ Upplevda problem

▪ Finns det tips du vill dela med dig av?
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Bra webbadresser

Vi har inte skrivit ut lathundar –

De uppdateras

▪ Nya uppdaterade lathundar på: 

http://www.spfseniorerna.se/utbildning2017

▪ Frågor och svar om systemen: http://faq.spf-forening.se/

▪ www.spf.se/skanedistriktet under Utbildning – Hemsidor och 

medlemsregister el aktuellt/information till föreningarna

▪ Direktadress: 

http://www.spfseniorerna.se/distrikt/skanedistriktet/utbildning/hem

sidor-och-medlemsregister/

▪ Intranätet som hittas via ”Mina sidor” skall ha aktuell info om 

systemen – Lösenord: miriam
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Vanliga kopplingar mellan Miriam och 

Hemsidan

▪ Mina sidor – Medlemsuppg., eventdeltagande etc

▪ Bli medlem – ”Nätansökan” måste godkännas i Miriam

▪ Föreningens kontaktuppgifter

▪ Styrelsen

▪ Andra förtroendeuppdrag och ansvarsområden

▪ Kalendern – Eventmodulen ligger i Miriam

▪ Eventtillfällen hamnar bl.a. under Aktiviteter på 

startsidan



Inloggning / Behörighet styrs från Miriam

Uppdragen läggs till av registeransvarige

▪ Webbredaktör Kommer även att kunna arbeta 

i eventdelen i registret eftersom event har en 

koppling till hemsidan.

▪ MiRiaM- Medlem kommer att ha ”fullständig” behörighet. 

”Avgifts-delen” skall också kopplas på. 

▪ MiRiaM- Avgift Registrera betalningar och skriva ut avier. 

Gäller endast Lokal uppbörd. Funktionen kommer troligen att 

kopplas till både Kassör och medlemsansvarige framöver.

▪ Ha båda uppdragen om föreningen har lokal uppbörd.

▪ Kassören – Se Miriam-Avgift

▪ MiRiaM Event Kommer att kunna arbeta i eventdelen.

▪ Styrelsen Kommer att ha läsbehörighet i registret.
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Inloggningsuppgifter i Epi.

▪ Person som registreras på uppdrag som skall ha 

access (och har en e-postadress registrerad) skall 

automatiskt få inloggningsuppgifter utskickade

▪ Anv.namn just nu: Personnummer 12 siffror

▪ Normalt är Lösenord just nu: Postnummer 

▪ Måste ändras vid inloggning via mina sidor

▪ Webbläsaren Explorer fungerar bäst i Miriam

▪ EXPLORER inte Edge

▪ Har ej märkt skillnad i Epi-server
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Logga in i Epi-server

www.spfseniorerna.se/EPIserver/cms

Eller via inloggning på Mina Sidor
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Logga in i Miriam

▪ Webbläsaren Explorer fungerar bäst i Miriam

▪ Inte Edge utan EXPLORER !!!!

▪ Miriam kräver andra inloggningsuppgifter är

▪ http://miriam.spfseniorerna.se/SPF

▪ Eller via inloggning på Mina Sidor
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http://miriam.spfseniorerna.se/SPF


Mina Sidor i SPF portalen
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Om funktionerna på Mina Sidor

▪ Kräver byte av lösenord !! – (Har strulat lite de senaste dagarna)

▪ Aktiviteter – Arrangemang som jag är anmäld till

▪ Öppna intranätet – Lösenord: miriam

▪ Öppna webbverktyget – Kräver normalt inte ny inloggning

▪ Öppna medlemsregistret – Kräver speciella inloggningsuppgifter
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Funktionerna beror på vilka 

uppdrag/behörigheter man har



Arrangemang som läggs i 

Eventmodulen hamnar i kalendern
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Mina aktiviteter
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