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Villkor för användning av Region Sörmlands läsplatta
Ägare av läsplattan
• Region Sörmland äger läsplattan och den lämnas ut som lån till dig som förtroendevald i
Region Sörmland. Läsplattan är personlig för dig som låntagare och får inte
vidareutlånas. Läsplattan återlämnas till Region Sörmland när förtroendeuppdraget
upphör.
Användning
• Läsplattan ersätter kallelser och handlingar i pappersform och är avsedd att användas i
det politiska uppdraget. Läsplattan får användas även privat. Kostnader förknippade
med privat användning betalas av användaren själv, t.ex. nedladdning av särskilda
applikationer.
• Läsplattan ska förses med lösenkod.
• Användaren är skyldig att hålla läsplattan och mötesapplikationen uppdaterande med
senaste versionen av programvaran.
• Läsplattan ska hanteras med varsamhet. Skötselråd m.m. i Apples produktguide
(levereras med läsplattan) ska följas.
Borttappad/skadad/stulen läsplatta
• Borttappad eller skadad läsplatta anmäls till administratör vid staben för demokrati och
insyn. Stöld av läsplatta ska polisanmälas av användaren såsnart stölden upptäckts
(kopia på polisanmälan lämnas till administratör vid staben för demokrati och insyn).
Återlämning av läsplattan
• Läsplattan återlämnas till staben för demokrati och insyn efter att det politiska
uppdraget upphört.
• När läsplattan återlämnas är det viktigt att användaren har loggat ut från sitt Apple-ID.
Support
• Staben för demokrati och insyn är behjälplig med support kring e-post och
mötesapplikation. namndsekreterare@regionsormland.se
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Allmänna funktioner i läsplattan
Denna information beskriver i korthet vissa allmänna funktioner som finns i din läsplatta.
Starta/stänga av läsplatta
När du håller din läsplatta upprätt ser du en knapp längst upp till höger. Läsplattan startas genom
att hålla denna knapp intryckt i cirka tre sekunder. När du vill stänga av din läsplatta håller du
knappen nedtryckt i cirka tre sekunder. Ett rött skjutreglage visas nu längst upp på skärmen. Dra
reglaget åt höger för att stänga av läsplattan.
Hemskärmen (skrivbordet)
Hemskärmen visas alltid när läsplattan startar. Det är här du hittar alla dina applikationer
(program). I fältet längst upp på skärmen visas till vänster ett statusmeddelande om den trådlösa
nätverksförbindelsen. I mitten visas klockan och till höger visas batteriets status.
Hemknappen
På framsidan av din läsplatta finns en rund knapp. Den kallas för hemknappen. Var du än
befinner dig i läsplattan och vilken applikation som än är öppen kan du direkt återvända till
hemskärmen genom att trycka på hemknappen.
Viloläge
Om du trycker en gång på knappen medan läsplattan är igång går den in i viloläge utan att helt
stängas av. Trycker du en gång till på samma knapp startar läsplattan igen. Tryck sedan på
”hemknappen” för att kunna ange lösenord.
Applikationer (program)
En applikation visas som en ikon på hemskärmen. För att öppna en applikation tycker du på den
med fingret.
Arrangera dina applikationer
För att flytta en applikation till en ny plats på hemskärmen håller du först fingret på
applikationen i ca tre sekunder. Alla applikationerna börjar nu ”vibrera” och du kan då flytta
dem genom att dra i en applikation med fingret och släppa den i det nya, önskade läget. Om man
lägger en applikation direkt på en annan applikation skapas automatiskt en mapp som innehåller
de båda applikationerna.
För att ta bort en applikation trycker du på krysset som syns i dess hörn medan den ”vibrerar”.
De applikationer som du använder mest kan du dra till dockfältet längst ner på hemskärmen. När
du är färdig med att arrangera dina applikationer trycker du på hemknappen.
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Batteritid
Den aktiva batteritiden för läsplattan är cirka 10 timmar. Du laddar batteriet genom att ansluta
läsplattan till ett vägguttag med medföljande sladd och adapter. Tänk på att batteriladdaren är
speciellt framtagen för din läsplatta och om du använder den exempelvis till din iPhone, kan den
skada ditt iPhone-batteri (för hög strömstyrka).
Bläddra och zooma
För att bläddra sida för sida i ett dokument drar du med fingret från höger till vänster för
nästa sida och omvänt. För att zooma in eller ut i dokumentet placerar du två fingrar på
skärmen och för dem mot eller från varandra.
Sökskärmen
Dra med fingret uppifrån och ned på skärmen för att komma till sökskärmen. Genom
sökskärmen hittar du lätt bland dina applikationer på läsplattan.

Skapa lösenkod till iPad
Alla läsplattor som används av regionens förtroendevalda ska vara försedda med lösenkod.
•
•

Öppna ”Inställningar”, tryck på ”Touch-ID och lösenkod” och välj ”Slå på lösenkod”.
Skriv sedan in önskad lösenkod.
Du kan underlätta framtida inloggning genom att även lägga till inloggning med
fingeravtryck.
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Anslut till nätverk
Det finns flera sätt att få tillgång till internetuppkoppling via din läsplatta. Regionen
tillhandahåller ett kostnadsfritt alternativ för internetuppkoppling via regionens accesspunkter.
Det går också bra att ansluta sig till trådlöst nätverk hemma eller på annan plats.
Koppla upp dig via regionens nätverk RegionSormland-frisurf
Regionen har idag ett antal accesspunkter (områden där du kan ansluta till trådlös
internetuppkoppling). Nätverket heter RegionSormland-frisurf.
• Tryck på ikonen ”Inställningar”

•

Välj fliken som heter ”Wi-Fi” i menyn till vänster. Tryck på RegionSormland-frisurf.

•

Vänta tills en inloggningsruta kommit fram, tryck där på ”Godkänn”.
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•

Tryck på ”Klar” när Region Sörmlands webbplats kommer fram. Efter det är du
ansluten till RegionSormland-frisurf.

Koppla upp dig via trådlöst nätverk hemma eller på annan plats (trådlöst
modem/router)
Du som har tillgång till en internetuppkoppling hemma via trådlöst modem/router kan på ett
enkelt sätt ansluta till denna.
• Tryck på ikonen ”Inställningar”

•
•

Välj fliken som heter ”Wi-Fi” i menyn till vänster. Tryck på det nätverk du önskar
ansluta till.
Skriv in lösenord (i det fall lösenord krävs). Du behöver bara skriva in lösenordet första
gången du loggar in på respektive nätverk. Lösenordet sparas automatiskt.

SIM-kort
Om läsplattan försetts med SIM-kort kommer nätverk vara tillgängligt via detta.

Region Sörmland
Tel: 0155-24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 - 0032
SID 7(24)

Giltig från

Dokumentnummer

17-1121

E-postkonto för mottagande av kallelse
För att elektroniskt kunna ta emot tillkännagivande och kallelse till fullmäktiges sammanträden
på läsplattan krävs att den tilldelade e-postadressen, förnamn.efternamn@regionsormland.se,
läggs in i läsplattan och synkroniseras.
Lägg in och synkronisera e-postkonto
• Tryck på ikonen ”Mail”

•

Välj ”Microsoft Exchange”

•

Skriv in din e-postadress samt valfri beskrivning och tryck på ”Nästa”
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•

Kommer denna ruta upp, tryck på ”Konfigurera manuellt”

•
•

Skriv in ditt lösenord för ditt e-postkonto och tryck på ”Nästa”
Fyll i server och domän enligt nedan. Användarnamn och lösenord är det som du
använder vid inlogg på appen för möteshandlingar. Tryck sen på ”Nästa” såkommer det
komma fram en p å varje rad
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•

Här kan du välja vad du vill ska synkas, tryck sedan på ”Spara”

Synkronisera intervall för hämtad e-post
• Gå till hemskärmen och tryck på ikonen ”Inställningar”
• Välj fliken som heter ”Konton och lösenord” och välj det konto du vill ändra
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•

Tryck på ”Mail-dagar att synka” och välj den synkroniseringsperiod du önskar

Hämta och installera applikation för handlingar
•

Tryck på ikonen ”App Store”

•

Tryck på ”Sök”

•
•

Skriv in ”360 emeetings” i sökfältet högst upp och tryck på ”Sök”
Tryck på ”Hämta” och därefter ”Installera”, fyll i ditt lösenord till Apple-ID och
applikationen kommer sedan installeras på din läsplatta
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•

Om du inte redan har ett Apple-ID såkommer denna fråga komma upp, tryck då på
”skapa nytt Apple-ID”

•
•

Fyll i din e-postadress, välj ett lösenord, godkänn villkoren och tryck på ”Nästa”
Fyll i dina uppgifter samt ange tre stycken säkerhetsfrågor (dessa är till hjälp om du
skulle glömma ditt lösenord). Tryck sedan på ”Nästa”
Du kommer nu få välja betalningsmetod. Applikationen är dock gratis att ladda ner och
använda.
De rödmarkerade rutorna som visas nedan är obligatoriska även om du valt
betalningsmetod ”Inget”. Fyll i uppgifterna och tryck på ”Nästa”

•
•
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Ladda ner och läs handlingar
Region Sörmland använder applikationen 360° eMeetings för att distribuera möteshandlingar
digitalt.
Ladda ner handlingar
Genom att ladda ned mötets handlingar blir dessa tillgängliga även utan nätverksanslutning.
Likaså är det möjligt att göra anteckningar och övriga noteringar i handlingarna.
•

Kontrollera att du är ansluten till ett nätverk (se instruktioner i avsnitt ”Anslut till
nätverk”). Öppna applikationen 360° eMeetings.

•
•

Applikationen är behörighetsstyrd och kräver att du loggar in.
Tryck på ”Logga in”. Första gången du använder appen kommer en ruta upp där det står
”Ogiltig URL”, fyll i URL https://emeeting.dll.se (se bild nedan)

•

Logga sedan in genom att skriva dina användaruppgifter. Ange domänen dlld2.
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•

Tryck på ”Mina instanser” för att sede instanser du har behörighet till.

•

Tryck på den instans vars handlingar du vill ladda ned. Till höger i vyn syns en lista över
de sammanträden som finns tillgängliga för den valda instansen. Ladda ned handlingar
från önskat sammanträde genom att trycka på nedladdningspilen.

•

När sammanträdets handlingar är nedladdade finns de samlade under fliken ”Filer
offline”. Läsning och navigering bland sammanträdets handlingar är nu inte beroende av
tillgång till nätverk.
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Läsa handlingar
Om handlingar laddats ned enligt instruktioner finns de tillgängliga även utan
nätverksanslutning, under fliken ”Filer offline”.
• Till höger i vyn visas föredragningslistan/kallelsen samt ärendena som ska behandlas på
sammanträdet.

•

Tryck på det ärende du vill läsa. Nu visas ärendets tjänsteutlåtande och eventuella
bilagor, till höger. Tryck på filnamnet för att läsa filen.
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Skapa anteckningar i handlingar
• Anteckningar (markera text, rita och skapa textruta) kan göras direkt i filen. Verktygen
för anteckningar finns i högermarginalen när du har ett dokument öppet.
• För att bläddra mellan olika bilagor i ett ärende, tryck på gemet högst upp till höger när
ett dokument visas.
• För att återgå till dagordningen, tryck på ”Avsluta”, högst upp i det vänstra hörnet.
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Voteringssystem
Region Sörmland har ett voteringssystem som är webbaserat vilket innebär att man kan ta del av
voteringssystemet från exempelvis sin iPad (surfplatta), dator eller mobiltelefon (med
webbläsare och nätverksuppkoppling).
Man får tillgång till voteringssystemet via denna länk:
https://secure.quickchannel.com/qc/create/meetingv2.asp?PRODUCER_ID=ability631
samt på regionens webbplats:
https://regionsormland.se/demokrati-insyn/votering
OBS! Systemet är endast tillgängligt när det finns ett aktiverat möte. Om man försöker logga in
när det inte finns något aktiverat möte kommer det fram en ruta som säger att presidiet inte har
aktiverat något möte ännu.
Inloggning
När du har gått in på länken såkommer denna sida visas, där skriver du då in ditt användarnamn
och lösenord som du fått av Region Sörmland. När du har loggat in blir du automatiskt
närvarande vid mötet.
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Funktioner i systemet
Efter du har loggat in ser det ut såhär, sebeskrivning av funktioner nedan:
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Fäst voteringssystemet på hemskärmen
Man kan fästa voteringssystemet på hemskärmen för att lättare få åtkomst till det.
• När du är inne på länken så trycker du på markerad ikon

•

Då kommer denna ruta upp, i den tredje raden finns en knapp som heter ”Lägg till på
hemskärmen”, man kan behöva gå till höger för att hitta den.
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•

När du har tryckt på den knappen såskriver du in vad du vill att genvägen ska heta,
förslagsvis ”Votering”, tryck sedan ”Lägg till”.

•

Då kommer du automatiskt tillbaka till din hemskärm och där kommer genvägen nu
ligga.
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Öppna två applikationer samtidigt
•
•

Öppna en applikation
Dra med fingret från skärmens nedre del tills rutan med applikationer kommer fram
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•

Tryck på och håll ned applikationen som du vill öppna och dra den sedan till skärmen

•

För att gå tillbaka till den aktuella applikationen så trycker du bredvid applikationen du
har öppnat. För att sedan använda applikationen du har öppnat på sidan så drar du med
fingret till vänster från höger sida av skärmen.
OBS! 360 emeetings går inte att öppna som ”sidoapp” utan måste vara ”huvudappen”.

•
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Hjälpavsnitt
Om läsplattan laddar långsamt eller hänger sig
• Starta om läsplattan genom att hålla in väcknings/viloknappen och hemknappen,
samtidigt. Håll in dessa knappar tills Apple-loggan visas på skärmen (skärmen slocknar
efter cirka 4 sekunder, men startar strax igen)

•

Prova att uppdatera programvaran såatt läsplattan har den senaste versionen

Om applikationen laddar långsamt eller hänger sig
• Om internetuppkopplingen du använder är långsam kommer applikationen att ladda
långsamt.
• Om applikationen står och laddar en längre stund kan det vara bra att prova att starta om
applikationen.
o Tryck först en gång på ”Hemknappen”.
o Tryck två gånger snabbt på ”Hemknappen” för att visa vilka appar som är aktiva.
Sök reda på appen 360° eMeetings genom att dra med fingret åt sidan och dra
sedan förhandsgranskningen av appen uppåt tills den försvinner.
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Om e-posten inte fungerar
Om det är problem med e-post eller kalender såkan du prova att radera ditt konto från läsplattan
och sedan lägga in det igen, detta gör att e-posten m.m. synkas in på nytt
• Gå till hemskärmen och tryck på ikonen ”Inställningar”
• Välj fliken som heter ”Konton och lösenord”
• Välj det konto du vill radera
• Tryck på ”Radera konto”
• Följ sedan stegen i avsnitt ”E-postkonto” för att lägga in e-postkontot på nytt
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