Webbredaktörer november 2020
1. Klicka på länken www.rodakorset.se/ort eller klistra in den i din webbläsare. Du kommer då att
hamna på en inloggningssida. Eftersom du inte har skapat kontot än behöver du inte fylla i
något här utan gå direkt vidare till steg 2.

2. Klicka på den grå texten under Logga in-knappen där det står ”Behöver du hjälp att logga in?”
och välj sen "Aktivera konto/ Byt lösenord".
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3. Fyll i din mejladress och klicka på "Återställ via e-post".

När du klickat på ”Återställ via e-post” får du följande meddelande och kan bara välja att klicka
på knappen "Tillbaka till inloggning".

4. Gå till din mejlkorg, där ska du ha fått ett mejl från Okta. (Okta är en identitets- och
åtkomsthanterings-applikation som vi är i början av att införa inom SRK. Okta gör det möjligt
att logga in med samma lösenord i många olika system och appar.) Det kan dröja upp till 15
minuter innan det kommer så ta ett djupt andetag och kanske en kopp kaffe om det dröjer.
Mejlet innehåller en verifieringslänk, klicka på "Återställ lösenord" så skickas du vidare.
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Kommer det inget mejl trots kaffepausen? Kontakta oss på info@redcross.se.

5. Du kommer nu till en ny sida - "Återställ ditt Okta lösenord". Här skapar du ditt lösenord
som sedan är det du använder för att logga in i framtiden. Klicka sedan på "Återställ
lösenord".
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6. Eftersom detta är första gången du loggar in hamnar du nu på Rednet. Det är dock till de
lokala webbsidorna du vill ta dig nu så klicka dig till www.rodakorset.se/ort (eller klistra in
länken i din webbläsare). Välj där ditt län och sedan din kommun.

7. När du kommit in på din sida ser du redigeringsläget längst upp/till vänster. Klicka på pilen
eller det röda fältet så fälls en meny ut.
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8. Nästa gång du vill logga in kan du gå direkt till www.rodakorset.se/ort och där logga in via
gumman/gubben/avataren i det övre högra hörnet.

Lycka till och tveka inte att höra av dig om du har några frågor på info@redcross.se eller
0771 – 19 95 00. Annars hörs vi vid någon av utbildningarna!
(All info om kommande utbildningstillfällen med mera som tidigare gått ut till dig som
webbredaktör hittar du här.)
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