Det finns tre olika sätt för Dagboksinnehavaren att logga in i Dagboken
För att öka flexibiliteten och ge varje Dagboksinnehavare möjlighet att vara
delaktig på sina egna villkor finns det tre olika sätt att logga in i Dagboken.

Logga in via certifikat – ansvarig personal på plats i skolan/omsorgen
hjälper Dagboksinnehavaren
Admin (prenumeranten) och Maxi Plus-behörig kan tilldela sig själva och
Maxi-behörig certifikat som ger behörighet att hjälpa Dagboksinnehavaren
att logga in när man är i skolan eller omsorgen. Sid 2.

A. Dagboksinnehavaren loggar in själv

}

Dagboksinnehavaren får ett unikt användarnamn när Dagboken skapas.
Om Dagboksinnehavaren själv vill logga in i Dagboken via Freja eID
behöver man lägga till en e-postadress för honom eller henne. Sid 3.

B. Distansinloggning med hjälp av Maxi Plus-behörig
Dagboksinnehavaren loggar in med hjälp av en vårdnadshavare eller
god man (Maxi Plus-behörig) som bekräftar inloggningen på distans.
Sid 4–5.
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Välj endast ett av
dessa alternativ,
det som fungerar bäst för
Dagboksinnehavaren:
B (Egen inloggning) eller
C (Distansinloggning).

Logga in via certifikat – ansvarig personal hjälper Dagboksinnehavaren på plats
Admin (prenumeranten) och Maxi Plus-behörig kan tilldela sig själva och Maxi-behörig certifikat som ger behörighet
att hjälpa Dagboksinnehavaren att logga in på ett säkert sätt när man är i skolan eller omsorgen.
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Tilldela certifikat att logga in
som Dagboksinnehavaren.
1. Gå till gröna listen och
klicka på ”Bjud in” i rullmenyn.
2. Admin och Maxi Plus kan
tilldela sig själva och Maxibehörig certifikat att logga in
som Dagboksinnehavaren.
Klicka i ringen i kolumnen
”Certifikat att logga in som
Dagboksinnehavaren”.

Oscar Karlssons Dagbok
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En profil-ikon anger att
		
personen har certifikat
att logga in som Dagboksinnehavaren.

Bekräfta att certifikat kan
utfärdas.
3. Klicka ”OK” för att utfärda
certifikat.
Användare som fått certifikat
loggar in med Freja eID-appen
och sin registrerade e-postadress.
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Logga in med certifikatet.
4. Användaren (Admin, Maxi Plus
eller Maxi-behörig) går till
sidan ”Mina Dagböcker”.
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5. För att logga in som Dagboksinnehavaren klickar användaren
på profil-ikonen.
Endast Dagboksinnehavarens
Dagboken är nu öppen.
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OBS!
För att komma tillbaka till sin
egen inloggning måste användaren
(Admin, Maxi Plus eller Maxi) först
logga ut som Dagboksinnehavaren
och sedan logga in igen med egen
e-postadress.

A. Dagboksinnehavaren loggar in själv
Dagboksinnehavaren får ett unikt användarnamn* när Dagboken skapas. Genom att lägga till
Dagboksinnehavarens e-postadress kan hon eller han själv logga in i Dagboken med Freja eID.
Lägg till e-postadress
för Dagboksinnehavaren.
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1. Börja med att klicka på
profilbilden i Dagboksinnehavarens Dagbok.
OBS! Endast en e-postadress
kan läggas till.

Inställningar profil.
2. Klicka på den orangefärgade
länken ”Ändra inställningarna
för Dagboksinnehavarens
inloggning”.
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Inställningar inloggning.
3. Här finns Dagboksinnehavarens
*användarnamn.
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4. Alternativ A:
Dagboksinnehavaren loggar in själv.
Lägg till Dagboksinnehavarens
e-postadress och klicka på
”Spara ändringar”. Nu kan
Dagboksinnehavaren logga in.
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Vill du välja alternativ B
Distansinloggning, läs mer på
sidan 4.
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5. Vill du logga in med engångsPIN-kod istället för Freja eID,
klicka på länken och lägg till
lösenord.

Dagboksinnehavaren kan nu logga in
i sin Dagbok.
6. Ange användarnamnet.
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7. Klicka på den lila knappen ”Logga in med
Freja eID” och öppna Freja eID-appen
i mobilen.
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8. Klicka på den gröna bocken.
Ange PIN-kod eller fingeravtryck
i Freja eID-appen.
Nu är Dagboken öppen.
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B. Distansinloggning med hjälp av Maxi Plus-behörig
Dagboksinnehavaren loggar in med hjälp av en vårdnadshavare eller god man (Maxi Plus-behörig)
som bekräftar inloggningen på distans. Följ instruktionerna på sidorna 4–5.
Lägg till e-postadress
för distansinloggning.
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1. Börja med att klicka på
profilbilden i Dagboksinnehavarens Dagbok.
OBS! Endast en e-postadress
kan läggas till.
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Klicka på länken.
2. Klicka på den orangefärgade
länken ”Ändra inställningarna
för Dagboksinnehavarens
inloggning”.
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Skapa distansinloggning för
vårdnadshavare eller god man
(Maxi Plus-behörig).
3. Lägg till e-postadress för
vårdnadshavare eller
god man som ska godkänna
distansinloggning.
Detta behöver man bara göra
en gång.
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Dagboksinnehavaren kan nu
logga in med hjälp av distansinloggning, se nästa sida.
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Dagboksinnehavaren kan nu logga in med hjälp av distansinloggning
Endast en person (vårdnadshavaren eller god man) kan logga in på distans åt Dagboksinnehavaren.
Dagboksinnehavaren loggar in så här:
Vårdnadshavaren/god man bekräftar inloggningen i mobilen på distans
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1

3

Dagboksinnehavaren
loggar in i Dagboken.
1. Dagboksinnehavaren
skriver sitt
användarnamn
i den grå rutan.
2. Klickar sedan på
den lila knappen
”Logga in med
Freja eID”.
Vänta på att Dagboken
öppnas.

Vårdnadshavaren
eller god man får
en notifikation i sin
mobil att Dagboksinnehavaren vill
logga in.

Bekräfta inloggningen Nu är Dagboksmed Freja eID.
innehavaren
inloggad.
2. Ange PIN-kod
och klicka på
3. Avsluta med att
”OK”.
klicka ”OK” på den
gröna knappen.

1. Vårdnadshavaren
eller god man öppnar
Freja eID-appen och
klickar på gröna
bocken.

Dagboksinnehavaren
är inloggad.
1. En pop-up ruta anger att
Dagboksinnehavaren nu
är inloggad i Dagboken
på PictureMyLife.
Avsluta med att klicka
på ”OK”.
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