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Introduktion till föreningsmedlemmar 
 
I januari 2005 invigs Mikrobiologi.net som svensk portal för mikrobiologi på Internet och 
som föreningens nya informationsplattform.  
 
Det innebär att föreningen från och med 2005 kommer att utnyttja en kombination av e-post 
och sin avdelning på Mikrobiologi.net för att hålla dig informerad om nyheter, möten och 
aktiviteter. På mikrobiologi.net kan du också presentera dig själv och din verksamhet, och 
hitta information om kollegor, institutioner, professionella nätverk, myndigheter och 
diagnostikaföretag och mikrobiologiska resurser på nätet. 
 
För att du ska komma igång snabbt och enkelt kommer här en praktisk snabbguide om hur du 
loggar in, aktiverar och kompletterar din personliga profil och använder Mikrobiologi.net. Jag 
har använt mina egna uppgifter i exemplen. 
 
Gör detta nu på direkten! Just nu är du helt osynlig i medlemsregistret! 

1. Hitta till Mikrobiologi.net 
Gå till http://www.mikrobiologi.net, klicka på Föreningar i menyn och välj sedan din 
förening. Du kan också gå direkt till din förening genom att skriva in föreningens specifika 
hemsidesadress http://www.mikrobiologi.net/xxx. (xxx ersätts med fmm, rfm, sfm eller 
SocZEE motsvarande aktuell förening.) 

2. Logga in 
Längst ned i menyn till vänster hittar du 
 

 
 
Klicka på Logga in. Då kommer du till inloggningssidan: 
 

 
 
Om du redan har erhållit dina inloggningsuppgifter så använd dem för att logga in. Om du har 
glömt eller aldrig har erhållit uppgifterna så klicka på ”Glömt ditt lösenord?” och fyll i din e-
postadress, så får du inloggningsuppgifterna till dig per e-post. Detta förutsätter dock att du 
har en aktuell e-postadress i medlemsregistret. Om inte, så kontakta föreningens 
sekreterare/personuppgiftsansvariga för att få hjälp att komma igång. 
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3. Konfigurera din profil och komplettera dina uppgifter i 
medlemsregistret. 
 
När du har loggat in ser du att du är inloggad nederst i menyn: 
 

 
 
Klicka nu på ”Min profil”. Du kommer då till din post i föreningens medlemsregister. Första 
gången du loggar in är det viktigt att du går igenom varje punkt i menyn uppe till höger:  
 

 

3.1 Sekretess 
Välj menyalternativet Sekretess och orientera dig om sekretessnivåerna. Gör dig därefter 
synlig på Mikrobiologi.net genom att välja ”Synlig” i rullgardinsmenyn: 
 

 
 
Klicka sedan på OK. 
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3.2 Adress 
Klicka på adress och klicka sedan på [Ändra] i övre högra hörnet av adressrutan för att  
1) ändra sekretessnivå på din adress och 2) uppdatera adressuppgifterna. 
 

 
 
I fältet ”Lägg till adress” längre ned på sidan kan du komplettera med ytterligare en eller flera 
adresser. Du bör ha minst en adress i registret, företrädesvis till din arbetsplats. Om du är 
student, tillfälligt arbetslös eller pensionär så räcker det givetvis med hemadress. 
 
Klicka på ”Tillbaka” uppe till höger på sidan när du är klar. 
 

3.3 Kontaktinformation 
Under kontaktinformation kan du lägga till så många objekt du vill. Du sätter sekretessnivån 
för varje objekt för sig. Exempel: 
 

 
 
Klicka på ”Tillbaka” uppe till höger på sidan när du är klar. 



 
www.mikrobiologi.net 

 

 4 (5) 

3.4 Presentation 
Under presentation lägger du in akademisk titel, yrkestitel och – om du vill – en kort 
presentation av dig själv, t ex vad du har för uppdrag, roller och intressen. Observera att hela 
Mikrobiologi.net är tvåspråkigt. All information kan alltså läggas in på antingen svenska, 
engelska eller på båda språken. Om bara ett språk har använts så visas det oavsett språkval. 
Det räcker alltså att fylla i det ena språket.  
 
Klicka på ”Spara” uppe till höger på sidan när du är klar. 
 

3.5 Bild 
Här har du möjlighet att ladda upp en bild på dig själv, direkt från hårddisken eller en 
diskett/CD i din lokala dator. Bildens visningsformat blir max 150 (b) x 200 (h) bildpunkter. 
Laddar du upp en större bild så kommer den att krympas automatiskt. Med tanke på det 
begränsade formatet lämpar sig porträtt av typ passfoto bäst.  
 

3.6. Ändra C.V. 
Här har du möjlighet att lägga upp ditt c.v. (eller vilken annan information du vill) så att du 
alltid har den tillgänglig via Internet. Sätter du sekretessnivån till hög så är det bara du själv 
(och personuppgiftsansvarig) som ser den. Du kan säkert räkna ut flera fiffiga sätt att utnyttja 
denna ruta. Givetvis tvåspråkigt även här.  
 

3.7. Utskick  
Under utskick anger du vilken typ av information du vill ta emot via e-post från 
Mikrobiologi.net. Vi rekommenderar att du startar med följande konfiguration: 
 

 
 
Skulle du senare uppleva att det blir för mycket av det goda så kan du gå in och avmarkera de 
e-postlistor du vill slippa ta del av. (Du kan alltid ta del av dem via webben, alla meddelanden 
sparas där.) Som minimum rekommenderar vi dock absolut att du är medlem i e-postlistorna 
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”Information från din förening” och ”Generell information från Mikrobiologi.net”. . I annat 
fall riskerar du att missa viktig information, påminnelser om deadlines, etc. Det är egentligen 
bara om du inte har tillgång till egen e-post som du bör avmarkera dessa listor. 
 

3.8 Ändra lösenord 
Byt gärna lösenord då och då.  
 

3.9 Ändra e-post 
Här går du in för att 
1) Ändra sekretessnivå på din primära e-postadress. Var försiktig med att välja låg. Det ökar 
risken för att du utsätts för så kallad SPAM. 
2) Byta primär e-postadress.  
Observera att du genom att byta primär e-postadress också byter inloggnings-ID och adress 
för e-postutskick från Mikrobiologi.net. Om du vill lägga in en eller flera extra e-postadresser, 
t ex till hemmet, så gör du det under Kontaktinformation som Alternativ e-post.  
 
 
Med detta hälsar jag dig hjärtligt välkommen till Mikrobiologi.net! 
 
 
 
 
Ingvar Eliasson  
Utvecklingsansvarig 
 
 
Academic Links 
Muraregatan 15 
392 36  Kalmar 
tel 0480-20100 
e-post ingvar.eliasson@alinks.se 
 
 
 
 
 


