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Din profil på hemsidan är till för att ge besökare en möjlighet att få reda på lite
mer om vem du är, vad du har för hjärtefrågor och hur de kan ta kontakt med dig.
Du kan själv logga in på hemsidan och ändra kontaktuppgifter, ladda upp en
profilbild och skriva in information. Du kan även skriva inlägg på hemsidan, det
kan t.ex. vara insändare du skickat till tidningarna eller bara en text om något du
tycker till om. Inlägg går även att länka till och posta på Facebook och andra
sociala medier, det är meningen att fungera som ett slags Obundnas nättidning.

1. Inloggningsuppgifter, användarnamn och lösenord
Om du inte fått ett användarnamn och ett lösenord hemskickat på e-posten
behöver du skriva ett mejl till webmaster@obs.ax där du skriver vem du är och i
vilken kommun du är aktiv så registrerar vi dig som användare med den epostadress du skrivit mejlet från och skickar dig dina inloggningsuppgifter.
Användarnamnet har formen ”förnamn.efternamn” och det första lösenordet är ett
tillfälligt lösenord som du kommer att bli uppmanad att byta då du loggar in för
första gången.

2. Var du hittar inloggningen på hemsidan
Längst ner på hemsidan hittar du ett block med sökfunktion, arkivlänkar och lite
annat. Under rubriken ”Meta” klickar du på länken ”Logga in”.

I exemplet heter användaren
Torsten Testanvändare och har
därför användarnamnet
torsten.testanvandare och loggar
här in med lösenordet han har fått
på sin e-post.

3. Profilsidan
Det är här du kan fylla i och ändra på den information som visas på utåt på
hemsidan. Glöm inte att trycka på knappen ”Uppdatera profil” efteråt.

Notera att fälten Facebook och Twitter
och inte är URL-länkar till sidor på
Facebook utan bara själva
användarnamnen. Som t.ex. fyller
Torsten bara i obstorsten på Twitter, inte
http://twitter.com/obstorsten
Längst ner på profilsidan finns avsnittet ”Om dig själv”. Här kan du skriva den
biografi som visas utåt, ändra ditt lösenord och ladda upp profilbild.

4. Att skriva inlägg
Att skriva ett inlägg på hemsidan är ännu enklare – välj bara ”Inlägg” i menyn till
vänster.

Redigeraren är enkel och du kan spara inlägget som ett utkast medan du skriver
och förhandsgranskar. Efteråt dyker inlägget upp i hemsidans nyhetsflöde och du
kan sedan använda länken till ditt inlägg för delning på Facebook och andra
sociala medier.

