Lathund för eMeetings – nämndshandlingar på iPad
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Att använda appen
1. Kontrollera först att du är ansluten till ett nätverk. Ifall symbolen för wifi-anslutning (
upp till vänster är du ansluten till ett nätverk.

) syns längst

2. Öppna applikationen 360° eMeetings. Symbolen ser ut såhär:

3. Appen är behörighetsstyrd och kräver att du loggar in. Klicka på knappen för att logga in.
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4. Logga in genom att skriva dina användaruppgifter, skriv ”adm/” före ditt användarnamn (notera
snedstreckets riktning).

5. Klicka på ”Kommande möten” för att se aktuella möten.
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6. Klicka sedan på det möte som du vill se. Till höger visas då föredragningslistan.
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7. Klicka på raden för det ärendet du vill läsa på i föredragningslistan. Då visas förslag till beslut och
eventuella bilagor som finns i det ärendet.

8. Klicka på filnamnet för att läsa filen.
Om filen är i pdf-format kan anteckningar göras direkt i filen. Verktygen för anteckningar ligger i
högermarginalen. Markera text, ritverktyg, textruta, och radera är de funktioner som finns.

För att återgå till dagordningen, klicka på ’Avsluta”, högst uppe i det vänstra hörnet.

Ifall appen laddar långsamt eller hänger sig
Ifall internetuppkopplingen du använder är långsam kommer givetvis appen att ladda långsamt.
Ifall du får upp felmeddelandet ” Error in loading feed data – Please contact your system admin”. Klicka ok
och navigera på nytt.
Ifall appen står och laddar en längre stund kan det vara bra att prova att starta om appen.
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1. Dubbelklicka sedan på ”Hemknappen” för att visa vilka appar som är aktiva.

2. Sök reda på appen ”360° eMeetings” och dra sedan förhandgranskningen av appen uppåt tills den
försvinner.

3. Starta appen på nytt.
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Byte av lösenord till din användare för kommunens e-post och nämndhandlingar
För att hantera ditt lösenord så följ nedanstående länk:
www.umea.se/losenord
Via lösenordshanteraren kan du byta lösenord antingen genom att använda ditt gamla lösenord eller via mobilt
bankID.

Kan du inte ditt gamla lösenord samt saknar mobilt bankID så går det bra att under kontorstid ringa till
kundtjänst hos IT för få hjälp. Telefonnumret dit är 090-161134.
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