Seniornet
Videokurser i Windows 10 och Office-programmen.

Alla kurser är väldigt pedagogiska och naturligtvis på svenska.
Helt gratis för medlemmar i Seniornet.
Seniornet Lidingö rekommenderar starkt dessa kurser.
Stefan Ternvald, Seniornet Lidingö
Okt-2020
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För att kunna ta del av dessa videokurser behövs tre saker:
1. Du måste ha ett aktivt medlemskap i Seniornet.
2. Du måste logga in på www.seniornet.se med ditt medlemsnummer + lösenord.
3. Du måste skapa ett konto på www.aktiv.se för att kunna ta del av kurserna.

OBS! Om du tycker detta verkar alltför komplicerat kan vi hjälpa dig! Se sidan 8.
Om du tror att du klarar detta själv, se följande sidor…

TIPS! Skriv ut denna instruktion först, att ha tillhands bredvid din dator när du ska följa alla steg.
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Behöver du hjälp med att ta reda på ditt medlemsnummer,
och/eller ditt lösenord till www.seniornet.se??
- Om du inte kommer ihåg ditt medlemsnummer så kan du vända dig till nedanstående personer inom
lokalföreningen på Lidingö (vi kan dock inte hjälpa till med lösenord)
Monica Movell, epost: monica.movell@hotmail.com, telefon: 073-573 80 48
Stefan Ternvald, epost: stefan.ternvald@gmail.com, telefon: 070-750 64 74
Du kan också välja att kontakta kansliet för att få reda på ditt medlemsnummer. SeniorNet Swedens kansli är bemannat med en kansliansvarig person som
arbetar deltid. Kontakta gärna kansliet via epost kansli@seniornet.se, eller telefon 0760-27 27 17.

- Om du behöver hjälp med ditt lösenord, klicka på länken här nedan.
https://seniornet.se/medlemskap/medlemsregistrering/glomt-losenordet

Om du redan vet ditt medlemsnummer och ditt lösenord - fortsätt till nästa sida...
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När du vet ditt medlemsnummer och ditt lösenord, klickar du på denna länk:
https://seniornet.se/medlemskap/office-utbildning/
Du blir nu uppmanad att logga in på www.seniornet.se

Vid problem kontakta kansliet
på telefon 0760-27 27 17, alt.
Epost: kansli@seniornet.se

Här skriver du ditt
medlemsnummer (fem siffror) 
Här skriver du ditt lösenord 
 Klicka sedan på ”Logga in”
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När du tryckt ”Logga in” kommer du till denna sida, där du ska skapa ett konto på Aktiv.se.

 Klicka nu på länken för att skapa ett konto hos www.aktiv.se ….
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…. när du klickat på länken för nytt konto, kommer du till denna sida.

Här skriver du ordet SENIORNET 
Här skriver du ordet SENIORNETSWE 

Fyll också i resten av dessa fält
(Glöm inte att skriva upp lösenordet 
som du skapar nu)

Klicka sedan på denna knapp 

Sidan 6

När du har tryckt på knappen ”Kom igång med utbildningen” på förra sidan, kommer du förhoppningsvis hit
(med ditt eget namn som inloggad). Sen är det bara att välja vilken utbildningsvideo du önskar se.
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Om du tycker allt detta verkar alltför komplicerat och vill ha hjälp så kontaktar du
nedanstående personer. Vi kan hjälpa dig att på distans utföra dessa uppgifter åt dig.
OBS! Kräver att du har Windows 10.
- Stefan Ternvald, epost: stefan.ternvald@gmail.com, telefon: 070-750 64 74
- Tomas Lagerhed, epost: snl@lagerhed.se, telefon: 070-292 20 18

Allt sker förstås med din tillåtelse och i mån av tid.

Välkommen att gå dessa utmärkta utbildningar!
Med vänlig hälsning/Seniornet Lidingö
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