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ROTARYS DIGITALE TJENESTER
Appsco.com for å logge inn i Norfos digitale tjenester
Før du kan oppdatere hjemmesider og registrere i medlemsnett, må du logge inn
igjennom https://appsco.com/login

• Alle medlemmer har brukerkonto = epostadressen i medlemsnett
• Hent passord med ‘Forgot password’ knapp --> Følg instruksjoner. Du får epost
• Klikk ‘Remember me’ så slipper du innlogging i Appsco neste gang.

Medlemsnett
Finner du via ikonet på appsco dashboard, eller direkte på:
http://medlemsnett.rotary.no
Klikk på ditt klubbnavn, deretter ‘Rediger’ knappen

• Møtefrie uker: Klubb-> Rediger --> Møter-->Møtefrie uker
• Oppmøteregistrering : Klubb ->Rediger --> Møter-->Fremmøte

• Sette roller (tillitsvalgte): Klubb --> Rediger --> Klubbroller (langt nede på siden)
• Rettigheter til endringer bestemmes av ‘Klubbroller’ i klubben
• Husk å legge inn neste års påtroppende

Funksjon for klubb-arkiv:
• Under Klubb-> rediger -> Arkiv
• Her kan klubben opprette arkivmapper og arkiv
• Nettleser: Noen nettlesere er problematisk.
Firefox og Chrom funker bra, Nettbrett uten mus er vanskelig.

Klubbens hjemmeside
• Nett-adressen er: klubbnavn.rotary.no
• Endringer kan gjøres på klubbnavn.rotary.no/admin
En svart linje på topp og til venstre viser at du er i endre-modus.

• Flere kan gis tilgang til endring gjennom ‘Hengelåsen’
• Nyheter legges best inn via ‘Roperten’
• Husk ‘Save’-knappen for å lagre endringer

Club Central på Rotary.org
• Logg inn:
https://my.rotary.org -> ‘Sign in to my rotary’
• Bruk din epostadresse registrert i rotary. Be om passord om nødvendig.
• Opprett en konto hvis du ikke har en fra før: ‘Create account’.
• Club central brukes bare av klubb president til å legge inn klubbens planer, prosjekter og prosjektresultater. Bruk ‘Service Projects and Activities’-> ‘Edit’ knappen
• Medlems-informasjon skal IKKE endres her
Zimbra epost system for klubben
• Egen epost for alle klubber: klubbnavn@rotary.no
• Videresending kan settes opp ved henvendelse til DICO.
• DICO kan sette opp passord for direkte tilgang for klubbene
• Du kan også få Zimbra epost levert til egen epostkasse
(Oppskrift ﬁnnes på nett for eksempel:
https://wiki.zimbra.com/wiki/Zimbra_Mobile_Installation_and_Setup_for_iPhone)
Hjelp og støtte
• Support-side: support.rotary.no
• Videokurs: http://d2250.rotary.no/no/websidekurs
• Distriktets hjemmeside d2275.rotary.no
• Kontakt DICO Trond Nielsen på dico.2275@rotary.no

ROTARYKLUBBENS WEBSIDE

Nyttig info og videokurs ﬁnner du på
http://support.rotary.no
http://d2250.rotary.no/no/websidekurs

Trenger du hjelp

til å utvikle klubbens webside?
Ta kontakt med distriktets
PR/Kommunikasjonskomité
Ansvarlig for websider:
Webredaktør Jan Moslet
webredaktor.2275@rotary.no
Mobil 952 63 781

ROTARY PÅ FACEBOOK

Hvordan oppretter du en Facebook-konto?
Hvis du ikke har en Facebook-konto, kan du opprette en
konto med noen få enkle trinn:
1. Gå til www.facebook.com.
2. Hvis du ser registreringsskjemaet, fyller du ut navn,
e-postadresse eller mobilnummer, passord, fødselsdato og
kjønn. Hvis du ikke ser skjemaet, klikker du på Registrer
deg og fyller deretter ut skjemaet.
3. Klikk på Registrer deg.
4. For å fullføre opprettingen av kontoen må du bekrefte
e-postadressen din eller mobilnummeret ditt.

Spørsmål du har om facebook
ﬁnner du på
https://www.facebook.com/help/

Merk: Du må være minst 13 år gammel for å opprette en
Facebook-konto.
Personvernet ditt
Du kan bruke Personvernsjekk til å gå gjennom og endre
innstillingene dine for å være sikker på at du deler med
dem du ønsker. For å være sikker på at du fortsetter å
dele med dem du ønsker, anbefaler vi at du jevnlig sjekker
publikummet for proﬁlinformasjonen din og innleggene
dine. Personvernsnarveiene gir deg også rask tilgang til
personverninnstillingene dine
Proﬁl og innstillinger
Sikkerhet er innebygd i alle Facebook-produkter og -løsninger, og facebook tilbyr ﬂere sikkerhetsfunksjoner, for
eksempel påloggingsvarsler og godkjenninger, for å hjelpe
deg med å legge til et ekstra lag med sikkerhet for kontoen
din. Du kan også se gjennom og oppdatere sikkerhetsinnstillingene dine når som helst.
Rapportere misbruk
Når noe blir rapportert til Facebook (FB), gjennomgås det
av FB og dem fjerner alt som strider mot Facebooks standarder. FB utleverer ikke informasjon om personen som
sendte inn rapporten, når FB kontakter personen som ble
rapportert. Husk at selv om noe blir rapportert til Facebook, er ikke den en garanti for at det vil bli fjernet.

Trenger du hjelp

til å klubbens facebookside?
Ta kontakt med distriktets
PR/Kommunikasjonskomité
Ansvarlig for facebook/sos.medier:
Carl Petter Sakshaug
carlpetter.sakshaug@gmail.com
Mobil 905 50 654

