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Gratis utbildning (Windows 10 och Office-paketet) för medlemmar i Seniornet:
Gör så här:
Starta från SNLs hemsida https://www.seniornetlidingo.se/utbildning-info/l%C3%A4r-dig-mer-19677485
och klicka på länken. Du kommer då till AKTIV Utbildning.

Är du en befintlig användare
loggar du in här (t.ex. efter att
du skapat ditt nya konto och vill
logga in igen):

Företag: SeniorNet

Företagskod: SENIORNETSWE

Ditt förnamn

Ditt efternamn

Din epost-adress

Välj ett lösenord

Upprepa samma lösenord

Klicka här för att komma igång

Så här det det ut när du kommer till utbildningsfilmerna.
Nu kan du köra igång den utbildning du vill ha, genom att klicka på symbolen
Du kan när som helst göra en paus i filmen genom att trycka symbolen

.
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Köp/Sälj på Blocket.

Lägga in annons:
https://www.blocket.se/ai/form/0?ca=11

Pris för en vanlig annons är normalt 30 kr, men det är
lite beroende på vilken produkt du säljer.

Om du vill ta bort din annons, följ dessa enkla
steg om du idag inte har något konto på Blocket.

Skriv in alla dina personuppgifter plus ev. bild.
Välj sedan ”Förhandsvisa annonsen” innan du
lägger in den.

1. Sök upp den annons som du vill radera
2. Gå in på annonsen och klicka sedan på länken
där det står “Ta bort, ändra, förnya” under
annonsens rubrik.
3. Klicka på “Ta bort”
4. När du lade in din annons så skapade du ett
lösenord, skriv in detta och så raderas din
annons. Klart!
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Vad är bank-ID?
Bank-ID är en elektronisk legitimation som du använder på internet och som motsvarar ditt ID-kort eller körkort. Det finns tre olika typer – mobilt bank–ID, bank–ID
på fil och bank–ID på kort.
Vad är skillnaden mellan mobilt bank-ID och bank-ID?
Mobilt bank-ID är en app som du laddar ner på din mobiltelefon eller surfplatta. Bank-ID på fil hämtar du via din internetbank och används på din dator. Det finns
även bank-ID på kort, som kräver en kortläsare som ansluts till din dator som din bank förser dig med.
Vad kan jag göra med mobilt bank-ID?
Du kan göra beställningar hos företag och legitimera dig hos svenska myndigheter. Bland annat kan du logga in på din internetbank och göra bankärenden, deklarera
hos Skatteverket, ansöka om studiemedel hos CSN, anmäla dig hos Försäkringskassan och byta fonder hos Pensionsmyndigheten.
Ladda ner mobilappen för bank-ID
Vem kan skaffa bank-ID?
Du kan skaffa bank-ID från att du fyllt 16 år om du inte har skyddade personuppgifter. De banker som utfärdar bank-ID till privatpersoner är Danske Bank, Icabanken,
Ikano Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar Bank, Nordea, SEB, Skandiabanken, Sparbanken Syd, Swedbank och Ålandsbanken.
Hur beställer jag mobilt bank-ID?
Ladda ner appen "BankID säkerhetsapp" från App Store, Google Play eller Windows Store, beroende på vilken mobiltelefon eller surfplatta du har. Logga sedan in på
din internetbank och beställ mobilt bank-ID. I appen klickar du på "Hämta bank-ID" och anger ditt personnummer samt en aktiveringskod som du fick i din
internetbank.
Hur använder jag mobilt bank-ID?
Välj mobilt bank-ID bland inloggningsalternativen på den internettjänst du vill in i. Skriv in ditt personnummer och logga in. Starta appen och skriv in din
säkerhetskod.
Hur vet jag att mitt bank-ID fungerar?
På Bankid.com kan du testa att det fungerar utan att genomföra några riktiga beställningar eller köp.
Uppdatera appen för mobilt bank-ID
Hur skyddar jag mig mot intrång?
Håll appen för ditt mobila bank-ID uppdaterad. För att uppdatera appen går du in i App Store, Google Play eller Windows Store, beroende på vilken mobiltelefon
eller surfplatta du har. Kontrollera alltid i din app vilken tjänst du loggar in i och verifiera aldrig din identitet genom bank-ID om någon skulle kontakta dig.
Hur spärrar jag mitt bank-ID?
Kontakta din bank, antingen genom att logga in på internetbanken, ringa telefonbanken eller besöka ett bankkontor.
Hur många har mobilt bank-ID?
Knappt sex miljoner svenskar har mobilt bank-ID.
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SWISH

Du ansluter dig till Swish där du gör dina bankärenden. Du kopplar ditt mobilnummer till ditt bankkonto
och så snart du har gjort det kan du börja ta emot pengar via Swish. För att också kunna skicka pengar
med Swish behöver du ladda ner Swish-appen i din mobil och aktivera den med Mobilt BankID på samma
enhet.

5

Visa hur man loggar in på banken med Bank-ID och QR-kod:
https://www.handelsbanken.se/sv/privat/digitala-tjanster/mobilt-bankid-qr
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RIT-avdrag (RUT-avdrag för IT-tjänster):

Gå via SNLs hemsida under AKTUELLT https://www.seniornetlidingo.se/klubben/aktuellt-24341530,
och klicka på länken där.
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Visa hur man aktiverar sig i NIX-registret:
Spärra ditt nummer med automatiskt autosvar
Från den telefon (fast och/eller mobil) som du vill spärra ringer du numret 077 228 00 00.
Svara därefter på de frågor som ställs med hjälp av knapparna på din telefon.
Tänk på att det kan ta upp till tre månader innan alla företag har uppdaterat sina register och de ser
att ditt nummer är spärrat.
När det ringer en säljare, påminn att du är med i NIX. Det hjälper.

