Instruktion Studiecirkel
Registrera Närvaro
Logga in
Logga in till E-Tjänsten genom att klicka på länken i
meddelandet du fått till din e-post.
Ange ditt personnummer och ditt lösenord.
Har du glömt ditt lösenord, kan du få ett nytt genom
SMS eller e-post.
Du hittar också E-Tjänsten här:
https://etjanst.sv.se

Startsida
Användare - här
byter du lösenord

Hem tar dig
tillbaka till startsidan

Klicka på
Hantera så kan
du också öppna
dina arrangemang
här.

Notiser visar
meddelanden

Mina arrangemang
Här ser du dina pågående
arrangemang.
Du öppnar ditt arrangemang
genom att klicka på det.
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Öppna arrangemang
Första gången du öppnar ditt arrangemang
från startsidan så måste du läsa
och Godkänna villkoren.

Klicka sedan på Använd för att godkänna
schema.
Du kan också skapa ett eget schema,
eller lägga till träffar senare.

Registrera närvaro
Kontrollera att dag och tid stämmer för din träff.
Klicka på

för att ändra uppgifter.

1. Gå igenom och fyll i
arbetsplanen !

2. Bocka i vilka
deltagare som varit
med på dagens träff

3. Ange hur många
studietimmar ni
träffats
4. Klicka på Nästa för
att komma till nästa
träff

Hantera Arrangemang
Klickar du på denna knapp finns fler funktioner.
Här kan du:
✓ Lägga till och ändra sammankomster
✓ Lägga till deltagare
✓ Kontakta deltagare och din SV-avdelning
Saknas några av dessa funktioner?
Kontakta din SV-avdelning, vissa arrangemang har särskilda villkor.

Signera Arrangemang
När alla träffar har registrerats och arbetsplanen är ifylld är det dags att signera
arrangemanget.
Klicka på Till Signera

Kontrollera i nästa steg att uppgifterna stämmer och att arbetsplanen
är ifylld. Klicka därefter på Till signering

Signering
Signering sker med BankID
Välj vilken metod du vill använda, klicka
på knappen

Mobilt BankID
BankID på dator

Mobilt BankID

Öppna BankID-app på din telefon.
Följ instruktionerna på din
mobiltelefon
Skriv under med din säkerhetskod
Luis Ledare

BankID på denna enhet

Öppna BankId-program på din
dator. Följ instruktionerna
på din datorskärm
Skriv under med ditt lösenord

Luis
Ledare
Luis Ledare

19890000-0000

Luis Ledare med personnummer 19890000-0000

Luis Ledare
19890000-0000

Luis Ledare – BankID på fil

E-Tjänsten känner av när du signerat arrangemanget.
Du ser då ett meddelande på skärmen
Då var det klart!
Arrangemanget är nu signerat och inskickat
till SV.

Lycka till!

Tips!
Om du vid ett senare tillfälle vill starta upp en cirkel igen hittar du dina avslutade
arrangemang under ikonen Visa
Klicka på de tre prickarna och Begär ny lista. Då får din SV-avdelning ett meddelande, och
kan starta upp en ny cirkel.

