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Så använder du fjärrarbetsplats
Med Fjärrarbetsplats kan du hemifrån komma åt t.ex. Medvind, Rapportera, Impromptu, din egen
personliga katalog och de resurser du har fått tilldelade av din chef.

1. Gå till "www.harnosand.se". Välj "Intranet - personalsidor" i sidfoten.
2. Välj sedan "Fjärrarbetsplats adminnät"
3. Välj sedan "Länk till administrationens

fjärrarbetsplats"
Då öppnas ett fönster där du loggar in med
samma uppgifter som du har till din egen dator på
jobbet.
OBS! Du måste tidigare ha loggat i in en gång i
datorn på din arbetsplats innan du kan logga in denna väg.

4. Välj det system du vill logga in till, eller

"Min Dator" för att komma åt dina resurser
Logga sedan in till systemet eller "Min Dator" på
samma vis som du gör på jobbet.
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Om det inte fungerar
Har du Java installerat?
1. Om det ändå inte fungerar när du valt system eller "Min Dator"
Om du inte har "Java" installerat i din dator så måste du installera det.
Här kan du se om du har Java och få hjälp att installera det
http://www.java.com/sv/download/installed.jsp
Välj "Verifiera Java-version" för kontroll och eventuell installationshjälp.

2. Får du konstiga frågor som du inte vet vad
du ska svara på? Det är installationen av java
som frågar.
I denna dialogruta väljer du "Kör", bocka även i
rutan "Lita alltid på material från denna
utgivare" så får du inte frågan nästa gång du
försöker logga in.

3. Varning för säkerhetsrisk

Här är det viktigt att läsa vad som står i
dialogrutan. "Ska potentiellt osäkra
komponenter blockeras från att köras"?
Du vill ju köra programmet, så i det här fallet
måste du svara "Nej" för att kunna fortsätta!

4. Nätverksvarning
Här kan du välja "OK", du vill tillåta detta program.
Du kan även bocka i "Visa inte det här
meddelandet för det här programmet".
Nu ska det fungera
Logga sedan in till systemet eller "Min Dator" på
samma vis som du gör på jobbet.
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Har du blockerat popup-fönster?
Om din webb-läsare har aktiverat "Blockering av
popup-fönster", så kommer inte systemets (t.ex.
Medvind Webb) inloggningsbild att visas.
Här besvaras några vanliga frågor om popupfönster och blockering av popup-fönster.
Vad är ett popup-fönster?
Ett popup-fönster är ett litet webbläsarfönster som
öppnas ovanpå webbsidan som visas. Popupfönster öppnas ofta så fort du besöker en
webbsida, och innehåller vanligen reklam.
Vad är blockering av popup-fönster?
Blockering av popup-fönster är en funktion i Internet Explorer (eller en annan webbläsare ) med vilken
du kan begränsa eller blockera de flesta popup-fönster. Du kan välja vilken nivå av blockering du vill
ha, från att blockera alla popup-fönster till att tillåta dem du vill visa. När Pop-up Blocker är aktiv, visas
ett meddelande i Informationsfältet "Ett popup-fönster blockerades".
Så här aktiverar eller inaktiverar du "Blockering av popup-fönster" i Internet Explorer
Funktionen Blockering av popup-fönster i Internet Explorer är aktiverad som standard. Om du vill
inaktivera den, eller aktivera den igen om du redan stängt av den, följer du dessa steg:

1.Öppna Internet Explorer.
2.Klicka på knappen "Verktyg" och sedan på "Blockering av popup-fönster".
3.Välj ett av följande alternativ:
Klicka på "Inaktivera blockering av popup-fönster" om du vill stänga av funktionen.
Klicka på "Aktivera blockering av popup-fönster" om du vill slå på funktionen.

