Anvisningar för dig som köper digitala läromedel
från Schildts & Söderströms Läromedel
I det här dokumentet beskrivs:
• Var S&S Läromedels digitala läromedel finns och används
• Vilka typer av användarkonton det finns
• Hur användarkonton skapas
• Vilka typer av licenser det finns
• Hur licenser tilldelas användare
• Hur man kontaktar vår kundtjänst

Efter köp av digitala läromedel från Schildts & Söderströms Läromedel får beställaren
ett e-postmeddelande när licenserna till läromedlen är tillgängliga. Om beställaren inte
fått ett sådant meddelande, ta kontakt med laromedel@sets.fi.

VAR FINNS S&S LÄROMEDELS DIGITALA LÄROMEDEL?
Våra digitala läromedel finns och används på tjänsten laromedel.fi. Varje skola har där
en egen domän där användarna ska logga in. Domänen väljer man i flervalsmenyn på
laromedel.fi.
Om skolan inte har en domän från tidigare, skapas en domän för skolan när skolan
första gången köper digitala läromedel av Schildts & Söderströms. Beställaren av de
digitala läromedlen får information om domänen och en personlig inloggning.
VILKA TYPER AV ANVÄNDARKONTON FINNS DET?
För att använda våra läromedel behöver användaren ett personligt användarkonto.
Det finns tre typer av användarkonton:
1) Skoladministratör (School admin)
2) Lärare (Teacher)
3) Elev (Student)
Den person som gör beställningen får ett skoladministratör-konto. Skolan kan även
begära att ytterligare personer blir skoladministratörer genom att kontakta
laromedel@sets.fi.
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Skoladministratören har fullständiga rättigheter till domänen och kan skapa
användarkonton och grupper, tilldela licenser, nollställa lösenord och också till
exempel ta bort användarkonton.
HUR SKAPAR MAN ANVÄNDARKONTON?
Man kan skapa användarkonton ett för ett eller genom en import. Modellfil och
instruktioner finns under menyn ”Användare”. Både vid manuell inmatning av enskilt
konto och vid import är det viktigt att välja rätt typ av konto: Lärare (Teacher) eller
Elev (Student).
Vi rekommenderar att användarnamnet för åtminstone skolpersonal och äldre
studerande är användarens e-postadress. För yngre elever kan fältet ”E-post” lämnas
tomt. Lösenordet ska ha minst fem tecken.
Den som skapar användarkontot ska meddela användaren vad hen användarnamn och
lösenord är.
Inloggningsuppgifter får aldrig lämnas till tredje part.
VILKA TYPER AV LICENSER FINNS DET?
Det finns två typer av licenser:
1) Skollicens
2) Personlig licens
Skollicenser syns automatiskt för målgruppen: lärare, elever eller lärare och elever. De
flesta skollicenser är för endast för lärare. För att använda dessa läromedel krävs
endast ett användarkonto av rätt typ.
Personliga licenser kan endast användas om de tilldelas en specifik användare. Två
användare kan inte dela på en och samma personlig licens.
Vilka licenser skolan har tillgång till syns under menyn ”Organisationens licenser”.
HUR TILLDELAR MAN ANVÄNDARE LICENSER?
Skollicenser behöver inte tilldelas: målgruppens användare ser läromedlet automatiskt
när de loggar in.
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Personliga licenser ska tilldelas användaren. Det sker antingen användare för
användare eller via grupp:
a) via menyn ”Användare”
> Klicka på användarnamnet.
> Klicka på ”Tilldela licens” vid den licens som hen ska ha.
b) via menyn ”Grupper”
> Klicka på ”Skapa grupp” (ange gruppnamn, kort beskrivning, skolår).
> På raden för den nya gruppen, klicka på ”0” i kolumnen ”Medlemmar”.
> Välj de användare som ska ingå i gruppen (klicka på +-tecknet framför
användarna).
> Klicka på ”Gruppens licenser”.
> Klicka på ”Aktivera licenser” för den eller de licenser som gruppens
medlemmar ska ha.
HUR KONTAKTAR MAN ANVÄNDARE S&S LÄROMEDELS KUNDTJÄNST?
Kontakta vår kundtjänst i alla frågor om domän, användarkonton, licenser och innehåll.
Du når oss på laromedel@sets.fi. Du kan även be oss ringa upp dig eller boka en kort
utbildning i hur användarkonton, grupper och till exempel licenstilldelning fungerar.
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