
  

Lage konto
Her er felt for logginn

  Eller Registrering



  

Hva gjør hva?

Eksisterende bruker:
Logginn som vanlig

Linker for å registrere deg 
eller har glemt passord

Kun dersom du ikke har 
Facebook eller Google+

Knapper for å registrere deg eller logge inn
 med Facebook eller google +

(hvis du er eksisterende bruker med 
brukernavn/passord så logginn 

på vanlig møte først)



  

Eksisterende bruker

Oppe til høgre er link til din profil



  

Din profil, eksisterende bruker

Langt nede på sida på din profil finner du info om 
Hvilke sosiale medier som er tilknytta logginn

I dette tilfellet er Google+ valgt.

Dersom ingen er valgt, så velg hva du vil legge til.
Ved å trykke på Facebook knapp, så legges også Facebook til 

som innloggingsalternativ. 
Du kan legge til begge 2 om ønskelig.



  

Logge inn med 
Facebook / Google +

● Forutsetter at du har registrert deg eller lagt til i 
profilen din Facebook eller Google +

● Bare å trykke på Facebook eller Google+ 
knapp, så ordner innlogging seg automatisk



  

Ny bruker

Trykk på knapp til det 
du vil logge inn med



  

Hva skjer nå?

Du er nå logget inn.
(Om du ikke har tilgang til alt, 

Så venter du på godkjenning fra administrator)

Profil : 
Her kan du se hva som er registrert på deg, 

Og evt gjøre endringer på denne. 



  

Din profil

Langt nede på sida på din profil finner du info om 
Hvilke sosiale medier som er tilknytta logginn

I dette tilfellet er Google+ valgt.

Ved å trykke på Facebook knapp, så legges også Facebook til 
som innloggingsalternativ. Da kan du bruke begge typer



  

Hvordan finne tilbake?

Trykk på Scandinavian Hammers 
oppe til venstre, og du får valg:

'vis nettsted'
Du kommer da tilbake til fremsiden :-)



  

Hva kan gå galt? 
(Ingenting egentlig)

● Dersom du har en konto fra før som ikke er 
tilknytta Facebook / Google+, og du har logget 
inn med Facebook / Google + likevel....
– Det som skjer er at om epostadresse som er 

registrert på Facebook / Google+ er lik med 
allerede registrert konto, så knyttes kontoer 
automatisk sammen 

– Dersom epostadresse er ulik, så opprettes en ny 
konto. Send da epost til 
webmaster@scandinavianhammers.com , så 
kobles kontoene sammen.

mailto:webmaster@scandinavianhammers.com


  

Fordeler

● Enkel logginn
● Profilbilder på forum opppdateres automatisk 

fra Facebook / Google +
● Slipper å huske passord.
● Kontakt 

webmaster@scandinavianhammers.com om 
noe ikke virker

mailto:webmaster@scandinavianhammers.com
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