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Søg

Mobilintra

Mobilintra er en reduceret udgave af intranettet, udviklet til smartphone for forældre på farten.
Mobilintra giver et hurtigt overblik over vigtige begivenheder og info, samt muligheden for at
besvare beskeder.
For at logge på mobilintra skal du skrive /mobil bag ved det URL du plejer at benytte for at komme
på intranettet,
f.eks. hvis institutionens hjemmesideURL er: www.mininstitution.dk skal du skrive
www.mininstitution.dk/mobil
Hvis din institution har en ekstern hjemmeside kan du ikke benytte ovenstående URL, men skal
finde det korrekte på institutionens hjemmeside eller spørge personalet.
På mobilintra kan du:










Sygemelde barnet (hvis din institution accepterer sygemelding via intranet)
Frimelde barnet (hvis din institution accepterer frimelding via intranet)
Uploade profilbillede af barnet
Læse og skrive beskeder
Se kalender
Se opslagstavle
Læse nyhedsbreve
Læse lektiebog (kun for skoler)
Se fotoalbum

For hurtigt at gå på mobilintra kan du gemme web-app'en på din smartphone, og yderligere vælge
autologin ved login.
På den måde at du straks adgang til alle nyheder uden at skulle logge ind hver gang.
Hvorledes du gemmer web-app'en afhænger af din smartphone. Vi gennemgår nogle gængse
modeller som eksempel.
Hvis din smartphone afviger fra disse eksempler, følg venligst din smartphones vejledning i stedet
for.

Gem web-app på Iphone
Gem web-app på Android

Gem web-app på Windows Phone

Gem web-app på Iphone
1. Åbn Safari browseren og indtast webadressen for din institutions Mobilintra.
2. Login med email eller cpr-nummer samt din selvvalgte adgangskode.
Hvis det kun er dig som har adgang til denne mobil, kan du sætte flueben i Forbliv logget
ind. Der lagres en cookie på din smartphone således at du ikke behøver at logge ind næste
gang.

3. Efter login klik på DEL-ikonet

eller

som vist nedenfor:

4. Klik på plus-ikonet

5. Vælg at tilføje til hjemmesideskærmen
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Gem web-app på Android
Dette eksempel er fra en HTC smartphone
1.

Åbn standardbrowseren og indtast webadressen for Mobilintra.

2. Login med email eller cpr-nummer samt din selvvalgte adgangskode.
Hvis det kun er dig som har adgang til denne mobil, kan du sætte flueben i Forbliv logget
ind. Der lagres en cookie på din smartphone således at du ikke behøver at logge ind næste
gang.

3. Efter login klik på menuknappen som vist nedenfor:

4. Klik på plus-ikonet

5. Vælg at tilføje til startskærm

Andre browsere
Afhængig af hvilken browser du bruger, skal du gemme linket som startskærm eller bogmærke
først, inden det kan gemmes som startskærm.
Ovenstående eksempel er for Android standard browser, men hvis du f.eks. benytter andre
browsere kan det typisk gøres således:



Efter login klik på menuknappen, vælg stjerne og tilføj til bogmærker.
Herefter åbnes samlingen af bogmærker og ved at holde fingeren på bogmærket vises en
menu som giver mulighed til at tilføje bogmærket til startskærmen.
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Gem web-app på Windows Phone
1. Åbn Internet Explorer og indtast webadressen for mobilintra.
2. Login med email eller cpr-nummer samt din selvvalgte adgangskode.
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Hvis det kun er dig som har adgang til denne mobil, kan du sætte flueben i Forbliv logget
ind. Der lagres en cookie på din smartphone således at du ikke behøver at logge ind næste
gang.
3. Efter login klik på menuknappen:

4. Klik på: Fastgør til Start

5. Et nyt bogmærke er nu blevet føjet til startskærmen
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