Vejledning i brugeroprettelse på hjemmesiden www.tofarvet.dk
Kære bruger
Den nye tofarvede hjemmeside kan besøges og læses af alle besøgende. Men hvis du ønsker at
oprette/besvare et indlæg ellermodtage underretning om nyheder på hjemmesiden skal du være oprettet
som bruger, hvilket er meget nemt at gøre.
Følg nedenstående vejledning for at blive oprettet som bruger.
1. Gå ind på http://www.tofarvet.dk og klik på linket ”Tilmeld” i øverste højre hjørne.
2. Du får nu vist betingelser for anvendelsen af hjemmesiden, som du skal være enig i for at kunne
fortsætte. Hvis du ikke enig kan du ikke blive oprettet som bruger.

Klik på <Jeg er enig i disse betingelser>.
3. I det næste skærmbillede skal du udfylde felterne Brugernavn, emailadresse, kodeord og bekræft
kodeord.

Brugernavnet skal være på mellem 3 og 50 karakterer og skal være dit almindelige fornavn og
efternavn. Øgenavne, forkortelser og lignende vil ikke blive godkendt af webredaktøren.
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Emailadressen er obligatorisk.
Kodeordet skal være på mellem 6 og 100 karakterer og skal indeholde både store og små
bogstaver.
I tidszone foreslår systemet UTC+2, hvilket i sommerhalvåret er korrekt. For at være på den sikre
side kan du i dropdown boksen under ”Min tidszone” vælge Europa/København.
4. Klik på <Udfør>
5. Hvis du har udfyldt felter korrekt vises nedenstående besked:

Du vil modtage en automatisk genereret e-mail fra systemet om, at du er oprettet og din
brugerprofil afventer godkendelse fra webredaktøren.
Denne godkendelse sker typisk inden for en time (mellem 0800 og 2200) og du modtaget en ny email når du er godkendt.
Herefter kan du logge ind på hjemmesiden.
6. Hvis du lavede en fejl i skærmbilledet under punkt 3 vises nedenstående billede med en beskrivelse
af fejlen. I nedenstående tilfælde er de 2 angivne adgangskoder ikke ens.
Det er kun den røde tekst der knytter sig til fejlmeldingen.

Fortsæt nu til vejledningen ”Sådan kommer du i gang med den nye hjemmeside”.
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