
Opret bruger
Author: Jacob Wenzel

Sådan opretter du en bruger på energiinstituttet.dk

Besøg http://energiinstituttet.dk

Cookies

Start med at acceptere, at Energiinstituttet lagrer cookies på din computer, så du kan logge ind.

Opret konto

Klik på "Create account" i admin-menuen.

Title



Title

Du kan skrive en titel, som Mr, Mrs, Dr. eller lignende. Feltet kan efterlades blankt.

Navn

Udfyld fornavn og efternavn

Brugernavn og email



Brugernavn og email

Vælg et brugernavn, og udfyld din email. Dobbelttjek mailen, da du vil modtage et link på din mail, som du skal klikke på før din
konto er aktiv.

Password og "Captcha"

Vælg et godt password, du kan huske. Skriv der efter teksten fra de to ord i den røde boks (for at bevise for systemet, at du ikke er
en spam-bot). Klik så på register

Fejl



Fejl

Det kan være lidt svært at læse teksten, så bare prøv igen, hvis du får denne fejl.

Husk Password igen

Hvis der var fejl i ordene, skal du skrive dit password i feltet igen, fordi det som en sikkerhed ikke bliver gemt, når siden opdaterer.

Register



Register

Klik her, når det hele er udfyldt.

Succes!

Hvis du modtager denne besked, er din konto registreret. Nu skal den bekræftes, så tjek din email.

Aktiver kontoen



Aktiver kontoen

Tjek din mail

Du skulle gerne have modtaget en lignende mail. Klik på det markerede link

Du er nu oprettet

Når du kommer til denne skærm, er din bruger oprettet. Du skal sende dit brugernavn til en administrator, for at få kontoen
opgraderet, før du kan uploade fra den. Men du kan allerede nu klikke videre for at logge ind og få mulighed for at udfylde din
profil (valgfrit).
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