Hej,
Höstens it-träffar på Zoom, välkommen med!
Du behöver inte anmäla dig, följ bara länken här i listan nedanför.
Denna höst är träffarna i huvudsak fredagar kl. 13-14, men vi kommer som tidigare att spela in
träffarna så att man också kan se dem efteråt på Youtube om tidpunkten inte passar.
Vi har också prickat in några fysiska it-handledarträffar i regionerna och flera kommer efter hand,
inbjudan skickas per e-post men de ligger också i kalendern på https://spfpension.fi/sv/kalender/
Observera att här bland zoom-träffarna också är två träffar för webbansvariga (undantagsvis
måndagar 19.9 och 3.10) samt en introduktion till betalterminaler 16.9, övriga är allmänna it-teman
riktade till handledare och andra it-intresserade.
ZOOM-TRÄFFAR HÖSTEN 2022
Fredag 9.9 13-14: It-träff på Zoom med temat introduktion till Kanta
På Mina Kanta-sidor ser du dina egna hälsouppgifter och recept, vi ser på vad allt man hittar via
tjänsten och hur man använder den på ett tryggt sätt.
https://us06web.zoom.us/j/84101429360?pwd=QWlrMlRmUDJ1Rkd4SzloZC9rS2gvZz09
Meeting ID: 841 0142 9360
Passcode: 624559
Fredag 16.9 13-15: Föreningsadministration - Introduktion till kortbetalningar i föreningen
På den här träffen presenterar vi SumUp-betalterminalen, hur den tas i bruk och används. Det är ett
enkelt och billigt sätt att ta emot kortbetalningar på föreningens evenemang, så som resor och
försäljning. Vi tar upp tips för hur man tar i bruk och använder den i en förening.
https://us06web.zoom.us/j/87072387667?pwd=eFhHcVN0WGQzU0RpejBZMnVMaGlYUT09
Meeting ID: 870 7238 7667
Passcode: 673132
Måndag 19.9 13-15: Föreningens webbsidor - Grunderna i att redigera webbsidorna med verktyget
Digistoff
Ant Simons från Webbhuset lär dig hur du som webbansvarig uppdaterar och gör ändringar på
föreningens webbsidor. Skicka gärna in dina frågor i förväg till andreas.hoglund@spfpension.fi.
https://us06web.zoom.us/j/88095092980?pwd=em1hNzZjNmxBZ3ZIc0MxR2Q2UTk1Zz09
Meeting ID: 880 9509 2980
Passcode: 438914
Fredag 23.9 13-14: Beakta miljö och rättviseproblem så du handlar elektronik ansvarsfullt
Vi ser på vilka möjligheter man har att beakta miljö- och rättviseproblem då man köper elektronik,
kan man köpa smarttelefoner och datorer som inte tynger på samvetet.
https://us06web.zoom.us/j/89945184656?pwd=WUJpc0ZmbTBvSGFDUlJrcEpPWjVKUT09
Meeting ID: 899 4518 4656
Passcode: 435306
Måndag 3.10 13-15: Föreningens webbsidor: Hur du lägger upp bilder på föreningens webbplats
Ant Simons från Webbhuset lär dig som är webbansvarig i föreningen hur man lägger in bilder på
webbsidorna och vilka olika alternativ det finns för föreningens bilder. Det finns även tid för

diskussion och möjlighet att ställa frågor, du kan gärna också skicka in dina frågor i förväg till
andreas.hoglund@spfpension.fi.
https://us06web.zoom.us/j/86278138415?pwd=WmZrWlpBL0QxdVJqdXA4MlIyTmdDUT09
Meeting ID: 862 7813 8415
Passcode: 298000
Fredag 14.10 13-14: Introduktion till drivrutiner
Vi ser på vad drivrutiner är, varför du behöver du veta vad det är, hur du uppdaterar eller justerar
dem på din dator.
https://us06web.zoom.us/j/82983837961?pwd=UGo3WktRV3ZISHMvTkZ4WnU2NGJKUT09
Meeting ID: 829 8383 7961
Passcode: 638898
Fredag 11.11 13-14: Ta allt ut av dina abonnemang
Förutom telefon- och internetförbindelser blir det allt vanligare med abonnemang för både de ena
och andra programmen och tjänsterna, vi tipsar om vad du ska tänka på för att ta allt ut av dina
abonnemang och hur du undviker onödiga kostnader.
https://us06web.zoom.us/j/88661448289?pwd=OWhIUVpqeUtiT1FmaVJpTHBhYkxrZz09
Meeting ID: 886 6144 8289
Passcode: 064550
Fredag 25.11 13-14: Konstiga fel på apparater, appar och i program
På basen av deltagarnas och egna erfarenheter går vi genom konstiga fel vi stött på och hur de lösts,
för att tillsammans lära oss av dem.
Robert Riska is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
https://us06web.zoom.us/j/89638888595?pwd=WHdQeGcyM0ZRZ2tyRXdaTjdyeGVjZz09
Meeting ID: 896 3888 8595
Passcode: 609097
Trevlig början på hösten och hoppas vi ses fysiskt eller på Zoom i höst!
Robert Riska och Andreas Höglund
.

