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Program
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• Registrer ny bruger/log ind

• Funktioner

• My tools
• Ret profil
• Søg bruger

• Kategorier
• Abonner

• Diskussioner
• Opret eller deltag
• Abonner
• Del

• Få hjælp

• Spørgsmål?



Log ind/registrer ny bruger Udfyld formular
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Bekræft



Funktioner (menu)

1. Opret ny diskussion

2. My tools

• Ret dine oplysninger

• Søg brugere

• Log af

3. Ændre sprog

4. Kategorier

• 5 kategorier

• Abonner på kategori 
(næste slide)

5. Søg
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Kategorier
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Abonner

Kategori

Diskussion



Opret diskussion

1. Giv dit indlæg en sigende 
overskrift, der gør det nemt 
for andre at forstå, hvad 
diskussionen handler om.

2. Skriv dit indlæg så 
fyldestgørende som muligt 
og suppler evt. med billeder* 
eller links.

3. Vælg kategori.
4. Marker, hvis du ønsker 

notifikationer, når andre 
brugere deltager i 
diskussionen.

5. Vælg et eller flere relevante 
nøgleord/tags, så det bliver 
nemmere at finde indlæg 
med samme emne.

6. Tilføj evt. en afstemning

*OBS! Vedhæftninger kan først 
tilføjes efter indlægget er 
offentliggjort (se næste slide)
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Særligt om 
vedhæftninger

Vedhæftninger kan først 
tilføjes efter, indlægget er 
offentliggjort.

Klik på ”Attach” og vælg fil fra 
din computer.
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Følg eller 
deltag i 
diskussion
1. Abonner på diskussionen og 

få besked pr. mail, når der er 
nye indlæg.

2. Del indlægget via mail, 
sociale medier m.m.

3. Skriv dit indlæg så 
fyldestgørende som muligt 
og suppler evt. med billeder* 
eller links.

4. Ønsker du at citere enten det 
oprindelige indlæg eller en 
besvarelse, så anvend 
”quote”-knappen.

5. Er indlægget stødende eller 
fremstår som spam, kan du 
anmelde indlægget.

*OBS! Vedhæftninger kan først 
tilføjes efter indlægget er 
offentliggjort (se forrige slide)

8

1
2

3

4
5



Få hjælp

• Opret et indlæg i kategorien ”Spørgsmål og fejl”, 
hvis du har brug for assistance – så vender vi 
hurtigst muligt tilbage.

• Alternativt kan du kontakte CRT via mail eller 
telefon:

crt@crt.dk

56 44 11 44
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Spørgsmål
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Tak for opmærksomheden


