Til deg med
administratorettigheter

Oprett og ta bort
brukerkontoer i
Polylino
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1

Innledning

Med Polylinos kontrollpanel kan du / dere opprette og slette brukerkontoer selv. I denne
veiledningen får du en trinnvis oversikt over hvordan du med administrator rettigheter
enkelt kan legge til og slette brukerkontoer i Polylino.
I denne veiledningen får du en trinnvis oversikt over hvordan du kan legge til og slette
brukerkontoer i barnehagen. Du vil lære hvordan du oppretter kontoer manuelt, eller hvis
du har mange kontoer - opprett via excel og opplastingsverktøyet som er tilgjengelig i
kontrollpanelet. For å bruke verktøyet, må du være administrator.

2 Opprett konto for ny personale
1.

Logg inn på kontoen din via www.poylino.no. Klikk på admin-knappen lengst oppe i
høyre hjørne.
2. Velg den organisasjonen du vil opprette ny personal-kontoer i.

3.

Klikk på Opprett ny personal konto og fyll ut riktig brukerinformasjon

En e-post vil nå bli sendt til brukeren med informasjon og innloggingslenke der brukeren
kan velge passord.

3 Opprett flere brukerkontoer samtidig
Hvis du har administratorrettigheter kan du bruke opplastingsverktøyet i kontrollpanelet.
1. Velg rett organisation om du har flere
2. Klikk på knappen Importer via Excel

3.
4.

Hent excelmalen på siden (du finner en nedlastningsbar lenk til malen på siden)
Fyll den ut og lagre den på datamaskinen. Instruksjoner om hvordan du fyller ut malen
finner du på siden.

5. Klikk på “Velg fil” knappen på siden. Finn malen din.
6. Klikk på Start import-knappen

7.

Klikk på knappen Start import

4. Hvordan vet jeg om det er en administrator i
organisasjonen vår?
Du vil se dette når du er logget på kontrollpanelet.
1. Se under “Administrer brukere” og fanen Personale.
2. I en rute ved siden av den i personalet som har denne rollen skal det stå “Admin”.

5. Det er ingen administrator, hvordan kan jeg bli en?
Kontakt personen som er ansvarlig hos dere eller kontakt vår kundeservice.

6. Synkroniser med Google inlogg
Man kan synkronisere en organisasjons Google-kontoer med Polylino-kontoen.
Synkronisering betyr at hver nye bruker som legges til organisasjonens Google-miljø
automatisk får en Polylino-konto. Man kan da bruke sin Google-konto til å logge på Polylino.
Er dere interessert i synkronisering? Kontakt vår kundeservice.

7. Tildel administrative rettigheter til eksisterende
ansatte
1. Logga in på kontoen med hjelp av google eller brukernavn og passord
2. Velg organisasjonen som personen som skal tildeles administratorrettigheter tilhører
3. Velg Personal-fanen og finn den rette personen i listen (hvis personen ikke er i listen,
kan du opprette en ny konto selv og deretter tildele personadministratorrettighetene,
se avsnitt 2)

4.

Under administratorrettigheter, sjekk organisasjonen (e) som personen skal ha
administratorrettigheter for

5. Klikk Oppdater

8. Hjelp og service
Du kan ringe kundeservice mandag til fredag mellom klokka 9.00 og 16.00. Du kan også
sende oss en e-post eller fylle i vårt kontaktskjema, vi svarer så snart vi kan.
Telefon: 22 27 22 27
E-post: info@polylino.se
På https://www.polylino.no/filmer-og-guider/ finner du flere filmer og guider som hjelper deg
underveis. Hvis finner du inspirasjon og guidning til hvordan du kan bruke Polylino.

Send gjerne denne guiden til de personer du har tildelt administratorrettigheter
til, slik at de igjen kan administrere annet personale i sine respektive

organisasjoner.

