
Kopiera ett samtalsunderlag

Det enklaste och snabbaste sättet att komma igång med Framtidskortet är att kopiera ett sam-
talsunderlag från det gemensamma biblioteket.

Under Org.underlag & samtalsunderlags-
mallar” finns det material som är tillgängligt 
för alla användare. Mallarna måste kopierar 
över till Mina samtalsunderlag för att kunna 
användas.

Under ”Mina samtalsunderlag” hittar 
du ditt eget material som du har skapat 
eller kopierat från Org.underlag & sam-
talsunderlagsmallar

Klicka på det samtalunderlag du vill kopiera över till ”Mina sam-
talsunderlag” (eller förhandsgranska).



Klicka på Kopiera underlag för att skapa 
en kopia av samtalsunderlaget. 

Om du kopierar underlaget måste du döpa om 
underlaget. Titeln på samtalsunderlaget syns 
endast internt. Spara underlaget.

Klicka på länken för att förhandsgranska 
innehållet i samtalsunderlaget innan du 
eventuellt kopierar det.



Samtalsunderlaget som du kopierat finns nu under Mina samtalsunderlag

Skicka ut ett samtalsunderlag till klient/elev

Klicka på det samtalsunderlag som du vill skicka ut. 



Klicka här för att skicka underlaget. Här kan du se vilka kortlekar som är inklu-
derade i samtalsunderlaget.

Klicka på länkarna för att se textmeddelanden som är inkluderade i samtalsunderlaget.

Visa inledningsmeddelande: Det första meddelandet som elev/klient ser när hen öppnar sam-
talsunderlaget

Visa tackmeddelande: Meddelandet som klient/elev ser när hen har skickat in sin kortsortering.

Visa e-postbekräftelse: E-post meddelande som skickas till elev/klient.



Du kan skriva in och skicka 
upp till 50 e-postadresser 
per gång.

Ange avsändare

Ange vem de kan mejla 
tillbaka till.

Rubriken som syns i deras 
deras lista över inkommande 
e-post.

Redigeringsverktyg. lägg till 
bilder, länkar, punktlistor etc.

Klicka på spara & förhandsgranska 



Innan du skickar iväg samtalsunderlaget kommer du till en vy där du kan förhandsgran-
ska utskicket. Den blå knappen  innehåller länken till aktuellt samtalsunderlag.

Skicka ut samtalsunderlaget Gå tillbaka och redigera utskicket

Den blå knappen  innehäller län-
ken till aktuellt samtalsunderlag.

Om du klickar på knappen kan du 
förhandsgranska samtalsunderla-
get (öppnas i ny flik)



Skicka ut underlaget via ditt e-postprogram

Ett annat sätt att skicka ut samtalsunderlag är att kopiera länken och därefter klistra in länken i ett 
mejl från det e-postprogram du normalt använder (t.ex Outlook)

Klicka här för att 
kopiera länken Det här är URL adressen (webbadressen) till sam-

talsunderlaget

Se samtliga utskick du gjort. 

Granska utskick (E-postinbjudningar)



En gul markering syns om det uppstått problem med ut-
skicket (inte kommit fram).


