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Användarinställningar
Gå in under verktyg/Intresseanmälan via Internet och välj användarinställningar.

Skriv in kundnummer och lösenord som kom med i e-postleveransen.
Välj om det ska vara en eller två kolumner med fält på webbsidan.
Spara och stäng.
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Texter och meddelanden
Välj texter och meddelanden.
Välkomsttexten visas när den sökande kommer till webbsidan.
Text för mottagen intresseanmälan är den text som visas när den sökande skickat in sin
intresseanmälan.
Välj också hur länge intresseanmälan ska gälla. Innan tiden upphör får man en påminnelse under
kom ihåg att den snart upphör och man har möjlighet att förlänga den.
Spara och stäng.
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Design av intresseanmälan
Här ställs in vilka fält som ska visas på webbsidan. Sätt en bock i kryssrutorna bredvid de fält som ska
användas. När valen är gjorda klicka på uppdatera för att föra över fälten till den högra textrutan.
Fälten som visas i den högra rutan kommer att hamna i samma ordning på webbsidan. Markera, dra
och släpp för att flytta ett fält. Det går också att lägga till rubriker.
Vissa fält står med kursiv test och är obligatoriska att fylla i på webbsidan, det väljs genom att trycka
på markera/avmarkera när aktuellt fält är markerat i högra rutan.

OBS! Om något ska ändras på den färdiga webbsidan för felanmälan så var noga med att hämta hem
alla intresseanmälningarna först för att undvika eventuella problem.
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Adress till Intresseanmälan via internet
Adressen är https://intresseanmal.dinafastigheter.se/?b=?????
Frågetecknen byts ut mot kundnumret.
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Hämta intresseanmälningar
Gå in under hämta nya intresseanmälningar och klicka på hämta nya intresseanmälningar. Det finns
också som en punkt under ”komihåg”.
Nu visas alla nya. Det går att ta bort någon om det skulle behövas.
Välj skriv ut för att få ut en rapport med dom nya intresseanmälningarna.
Allt som är i bockat sparas ner när man klickar på spara intresseanmälningar och ligger sedan under
rubriken köhantering i dinafastigheter.
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Övrig information
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Under Register/Område kan man lägga till/ta bort/ändra vilka områden som ska synas på
webbsidan. En viktig punkt här är att försöka undvika att ha samma namn på olika områden
t.ex. att man kallar ett underområde i stad A för Centrum och även kallar ett underområde i
stad B för Centrum. Det är bättre att kalla dem för ”Stad A-centrum” och ”Stad B-centrum”
för att undvika konflikter.



Gå in under Register/Kategorier för att välja vilka kategorier som ska synas på webbsidan.
Markera en kategori välj ”Ändra” och markera/avmarkera ”Visa på intresseanmälan”.



Rapporten sökande och önskemål exporteras alltid till Excel om Intresseanmälan via internet
finns i licensen.
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