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Så ser intranätets startsida ut i olika enheter
Intranätets utseende och funktioner skiljer sig lite åt beroende på om 
du använder dator, liggande eller stående surfplatta eller mobiltelefon.

Desktop/dator
Med standardupplösning

Surfplatta
Stående

Mobiltelefon
Stående

Surfplatta
Liggande



För dig som använder 
surfplatta

Så når du intranätet via surfplatta eller från egen dator

Skriv in  https://intranat.finspang.se   
Logga in med ditt användarnamn och 
lösenord som du har i nätverket.



Åter till 
startsidan

Genvägar
Klicka på ”Mina 
genvägar” för att 
fälla ut snabb-
knapparna för 
dina favoritsidor, 
verktyg, 
kontakter och 
grupper.

Din profil och 
inställningar

Huvudmeny

Startsidan i liggande surfplatta

Meddelande och notifieringar

Rulla nedåt för att se 
nyhetslistning och ditt 
personliga flöde med 
nyheter i grupper m.m.



Så hittar du handlingar i en grupp med liggande surfplatta

1. Klicka på ”Mina 
genvägar” för att 
fälla ut menyn.

2. Klicka på Grupper.
3. Klicka på den grupp 

du vill komma in i 
för att se innehåll 
och handlingar.
Är du medlem i många 
grupper kan du behöva 
skrolla ner i listan eller 
klicka på ”Visa alla 
grupper”
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Så hittar du handlingar i en grupp med liggande surfplatta

1. Rulla ner på gruppsidan till 
”Senaste dokument” för att 
se de nyaste dokumenten/
handlingarna. 

2. Klicka på filnamnet för att läsa 
direkt i intranätssidan eller 
”Ladda ner” för att spara på 
din surfplatta.

3. Vill du se äldre dokument 
klickar du på ”Visa filarkiv”. 2
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Avsluta/lämna 

1. Klicka på ”Meny” 
och välj ”Logga ut” 
eller stäng ner 
fönstret. 

Viktigt!
Du ska inte klicka på
”Sluta följa grupp”. 
Då förlorar du din 
åtkomst till gruppen.

X
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Fylla i din profilsida – med liggande surfplatta

1. Klicka på den runda 
profilbilden längst 
upp så du kommer 
till din profilsida.

2. Klicka på
”Profilinställningar”.

3. Under Notifieringar 
kan du ange hur du
vill få aviseringar.

4. Under Profil lägger 
du in uppgifter om 
dig själv.

5. Klicka på den runda 
ringen för Profilbild 
för att lägga in din 
bild.

• Titel = Förtroendevald

• Jag jobbar med = Skriv dina uppdrag, t.ex. ”Ledamot i 
kommunfullmäktige”
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För dig som använder 
dator
Så når du intranätet via en kommundator som är 
inloggad i kommunens nätverk

Intranätet är automatiskt din startsida 
när du öppnar din webbläsare
om du redan är inloggad i nätverk

Annars skriv in  https://intranat.finspang.se   
Logga in med ditt användarnamn och 
lösenord som du har i nätverket.



Åter till 
startsidan

Genvägar Meddelande

Notifiering

Din profil och 
inställningar

Huvudmeny

Sök

Sidans topp i datorn (desktopmiljö)



Hitta direkt till dina 
favoritmarkerade sidor

Gå direkt till dina 
webbaserade program

Se dina kontakter

Gå direkt till de grupper 
du är medlem i

Startsidan i datorn (desktopmiljö)

Dina genvägar – ligger alltid här



Nyhetsflöde
Du ser alltid 
gemensamma 
nyheter och från 
din sektor

Välj andra nyhets-
flöden du vill följa 
på startsidan

Ditt eget flöde
Det som händer i 
grupper du följer, 
kommentarer osv

Nyhetspuffar
Nyheter som 
berör många 
under en lite 
längre tid

Startsidan i datorn (desktopmiljö)



Så här ställer du in din profilsida, 
hittar i grupper och får 
aviseringar i dator/desktopmiljö



Skriv en kort 
presentation

Fyll i 
Titel: Förtroendevald
Jobbar med: Dina 
uppdrag, t.ex. ”Ledamot 
i kommunfullmäktige”Dina grupper

Lägg in en tydlig 
profilbild (porträtt)



Diskussionsflöde
Skriv, gilla, kommentera

Länkar

Växla mellan 
aktivitetsflöde och 
gruppkalendern

Sök i gruppen

Hantera gruppen

Medlemmar

Filer/dokument



Få aviseringar när något händer

3. Klicka i vilka notifieringar 
du vill ha.

4. Klicka på OK

1. Klicka på pilen vid din profilbild

2. Välj Notifieringar



Så här hanterar du 
handlingarna på din 
surfplatta eller i datorn



Öppna pdf-dokument/handlingar i din 
surfplattas webbläsare
1. Klicka en gång på skärmen 

och sedan direkt uppe i 
vänstrahörnet på ”Öppna i…”

2. Välj ”Adobe Acrobat Reader”
3. Nu kan du läsa handlingarna:
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Om du vill hoppa direkt till ett ärende

1. Tryck på bokmärkessymbolen 
längst ner till höger.

2. Klicka på pilen ”ärenden 
för behandlingen”.

3. Välj önskat ärende.
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Stryka under, rita eller skriva kommentarer

1. Klicka på den blå symbolen med 
en penna längst ner till höger.

2. Nu syns symboler för att:
Stryka under/över, Rita, Skriva 
kommentarer, Skriva text
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Skriva anteckning

1. För att skriva text i 
marginalen klicka på T.

2. Klicka sedan i marginalen.
3. Skriv en anteckning och 

klicka sedan på skicka.
4. Nu ser du texten.
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Skriva anteckning

1. Skriv en kommentar genom att 
klicka på ”pratbubblan”

2. Klicka sedan någonstans på sidan 
där du vill ha din kommentar.

3. Skriv en kommentar och klicka 
på skicka.
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Markera

1. Klicka på den första symbolen 
för att använda överstryknings-
pennan.

2. Håll in vid texten och 
markera det stycke som 
du vill färgmarkera.
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Se dina kommentarer och markeringar

1. För att se dina kommentarer 
och markeringar klicka i 
högra hörnet.
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Se dina kommentarer och markeringar

1. Du kan nu bläddra mellan dina 
kommentarer och markeringar.

2. Klicka på en ”anteckning” eller 
”ritning” för att komma till rätt 
sida eller radera/redigera 
kommentaren.

3. När du är klar, klicka på 
symbolen klar och fortsätta 
läsa handlingarna.
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Hitta handlingar som du redigerat i igen

Vill du hitta handlingarna igen klickar 
du på ikonen ”Adobe Acrobat”



Vem vänder jag mig till?

Kan inte logga in – glömt lösenord, kontot spärrat
IT-avdelningens servicedesk: 0122-246 99, it-avdelningen@finspang.se 

Finns inte med i rätt grupp (eller råkat lämna en grupp av misstag)
Kansliadministratörerna kansliadministrator@finspang.se 
Eva Möller 0122-85516 eller Lena Martinsson: 0122-851 01

Innehåll/handlingar
Kommunsekretaren 
Maria Forneman maria.forneman@finspang.se 0122-850 09

Funktioner och allmänna intranätsfrågor
Ansvarig för digitala kanaler på kommunikationsavdelningen
Robert Davidsson robert.davidsson@finspang.se 0122-851 37
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