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Introduktion till er nya brf-hemsida
Med Hembokat får er förening en användarvänlig brf-hemsida som är enkel att administrera
utan att behöva tidigare erfarenheter eller kunskaper inom webb-design.

För att komma åt er brf-hemsida behöver man logga in på hemsidan då den är låst för
allmänheten. Det enda man kan se om man inte är inloggad är en allmän sida som kan
användas till mäklare och vid eventuella lägenhetsförsäljningar.
Hemsidan har 2 olika användartyper; användare och administratörer.
- Som användare har man access till hemsidan, se informationen och de undersidor som
finns på hemsidan.
- Om man är administratör har man också tillgång till ”Styrelsesidor” som är gömda för
vanliga användare. Här kan man lägga upp information som endast är relevant för
styrelsearbete eller liknande. Administratörer har också möjlighet att redigera hemsidan,
uppdatera sidor, information och lägga till/ta bort användare. Hur man gör det, kan du
läsa under rubriken ”Redigera brf-hemsidan”.

Om du känner att du behöver ytterligare svar på frågor som du eller någon i din
bostadsrättsförening har, går det bra att kontakta oss på support@hembokat.se så hjälper vi
er!

Vi har även en FAQ på http://www.hembokat.se/FAQ/ där vi ger svar på vanliga frågor vi
får från användare.
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För användaren
Starta ditt konto
När din förening fått sin brf hemsida, skapas användare för alla som ska ha access till
hemsidan. Hemsidan är låst för allmänheten och för att komma in på hemsidan måste
man logga in med ens personliga inloggningsuppgifter.
När en användare skapas, skickas ett bekräftelsemail ut till den nya användaren. I mailen
finns en aktiveringslänk som man behöver klicka på för att aktivera sitt konto. Man får då
ett genererat lösenord som man använder första gången man loggar in. När man väl är
inne på sin brf hemsida kan man enkelt ändra sitt lösenord till ett personligt lösenord.

Logga in
När er brf-hemsida är skapad, kan du enkelt logga in genom att gå in på www.hembokat.se
och klicka på knappen logga in högst upp i högra hörnet.
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När du klickat på logga in, då slussas du till en inloggning-sida. Här fyller du i din email-adress
som användarnamn och ditt lösenord för att logga in.

Byt lösenord
När man är inloggad på sin brf-hemsida, kan man enkelt byta lösenord genom att klicka
på ”mina sidor” och sedan ”redigera profil”. Då visas två fält ”byt lösenord” och ”upprepa
lösenord”. Här skriver du in ditt nya önskade lösenord två gånger och klicka sedan på
”uppdatera”.
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Anslagstavlan
På anslagstavlan kan man skicka meddelanden till övriga i föreningen. Meddelanden
sorteras efter kronologisk ordning, men om man är administratör, hamnar ens meddelanden
högst upp under ”Meddelanden från styrelsen”. Om man är vanlig användare hamnar man
övers under ”Allmän diskussion”. Varje gång, någon skriver ett inlägg på anslagstavlan,
skickat det en mail-notis som påminner om att någon har skrivit på ett meddelande på
hemsidan.
Vill man skriva ett nytt inlägg gör man det enkelt genom att klicka på ”Posta nytt inlägg”.

När du klickat på ”Posta nytt inlägg”, då kommer du in till en annan sida som ser ut enligt
bilden nedanför. I det första fältet skriver du rubriken till inlägget och texten i det stora fältet.
Vill man redigera typsnitt, storlek på text eller liknande finns det en verktygsrad mellan rubrikfältet och text-fältet som man kan använda.
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Bokningskalendern
Om er bostadsrättsförening har allmänna ytor eller rum som är bokningsbara har ni genom
Hembokat en bokningskalender för dessa. Bokningarna gör man i kalendern som finns på
hemsidan. Som standard syns den ”Allmänna kalendern”, här ser man tider planerade av
Styrelsen, populärt är årsstämma eller liknande.
Vill man byta kalender, går det genom att trycka på kalenderns namn. Då visas en
rullgardins-lista med de bokningskalendrar som är inställda på er hemsida:
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När du valt kalender som du önskar att göra en bokning i, då ser du vilka dagar som är
bokningsbara. Klickar man på den dag man vill göra en bokning, då visas de
bokningsbara tiderna för den dagen, dessa är förinställda av styrelsen.
När man gör en bokning får man automatiskt ett mail som bekräftar ens bokning. Man kan
enkelt genom ett knapptryck få in bokningen i sin privata kalender. På så sätt missar man
inte sin bokning.
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Om du har bekräftade bokningar kan du se dessa under kalendern i en lista eller om man
klickar på ”Mina sidor” i huvudmenyn. Här kan du enkelt lägga till dina bekräftade
bokningar i din privata kalender:
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För styrelsen

Redigera brf-hemsidan
De användare som är registrerade som administratörer, har möjlighet att redigera
föreningens hemsida. Detta gör min i administrationsdelen och denna kommer man till om
man klickar på knappen ”till administrationsdelen” som finns högst upp i högra hörnet.

När man väl är inne i administrationsdelen, ser man en meny på vänster sida. Som
administratör kan man administrera eller redigera:
-

Inläggen på anslagstavlan
Hemsidans bakgrundsbild
Fil arkivet – filer och bilder som laddats upp på hemsidan
Sidor - Hemsidans undersidor
Hemsidans användare

Inlägg
Här kan du se vilka inlägg som är skapade på anslagstavlan och vem som skapat dessa. Som
administratör kan man också redigera dessa och ta bort gamla inlägg.
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Bakgrundsbild
Om ni önskar att byta bakgrundsbild på hemsidan, kan detta enkelt göras genom att klicka
på bakgrundsbild. Då visas detta:

Klicka sedan på ”välj filer” för att ladda upp en bild från din dator. Vill du istället använda en
bild som ni redan laddat upp sedan tidigare, kan du klicka på ”mediabibliotek” högst upp
till vänster. Alla bilder ni tidigare laddat upp på hemsidan hamnar i fil arkivet.
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Filarkivet
I fil arkivet samlas alla dokument, bilder och filer ni laddar upp på hemsidan. Ni kan enkelt ta
bort filer och filtrera i listan för att hitta era filer.

Sidor
Hemsidan är uppbyggd utifrån huvudsidor och undersidor. Huvudsidor syns i menyn på
hemsidan och för enkelheten skull är det bäst om man inte redigerar dessa. I bilden nedan
kan ni se att de första sidorna är huvudsidor, dessa ska ni inte flytta, redigera eller radera.
Ni kan däremot skapa, redigera, flytta eller ta bort undersidorna hur ni vill. När man är inne
på sidor, kan man se alla huvudsidor och undersidor som finns på hemsidan. Syns inte alla,
kan man klicka på den runda ikonen med en pil i för att visa alla sidor:
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För att skapa en ny undersida, gör man det i vänstra fältet under ”sidor”, genom att klicka
på ”lägg till ny”.
Den sida du skapar, hamnar automatiskt högst upp bland sidorna och hamnar därför som
en huvudsida och då syns den i menyn högst upp på sidan.
Det är enkelt att flytta på sidan, det gör man genom att placera muspekaren till vänster om
sidans namn i listan, klicka och håll in för att dra sidan till dit du vill ha den. Du kan lägga den
under en annan undersida för att skapa ytterligare en nivå i menyn.

Redigera sidor
Väl inne på den sidan ni önskar att redigera, så behöver man scrolla ner på sidan. Placera
muspekaren i menyfältet på vänster eller höger sida och dra ner sidan för att se hela
redigeringsfältet.

I den nya uppdateringen, kan välja att skapa olika block av texter eller bilder alternativt välja
att redigera en sida som i den tidigare versionen av Hembokats administrations vy. För att
återgå till det klassiska redigeringsverktyget, kan ni göra det valet enligt bilden nedan.
För att lägga till ett block, klicka på plustecknet i och välj då ”Klassisk” formattering. Hittar ni
inte det under ”Mest använda”, klicka på ”Formattering” och där ska ni kunna välja den
klassiska formatteringen.
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I den klassiska redigeringsvyn, kommer man kunna redigera texter och filer som tidigare. Då
visas verktygsraden ovanför texten för att ändra storlek och färg på texter samt bifoga filer
eller länkar.

Ladda upp filer
För att ladda upp en fil till sidan man redigerar, kan ni antingen göra det på olika sätt. Det
första alternativet är att dra filen från mappen den ligger i på datorn och släppa på sidan
ni redigerar. Då laddas filen upp automatiskt på sidan.
Alternativ 2 är att i redigeringsverktyget klicka på ”Lägg till bild”. Oavsett om det står bild,
så kan man ladda upp andra filtyper genom den funktionen, såsom PDF och andra
dokument.

Då kommer ni till följande sida där man kan välja att infoga en bild eller fil som tidigare
laddats upp till hemsidans filarkiv alternativt kan man ladda upp en helt ny fil. När man
laddar upp en helt ny fil, sparas den alltid automatiskt i hemsidans filarkiv.
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Administrera sidmenyn

Såhär ser det ut när man flyttar sidan:

Om man lägger sidan under en annan, hamnar den efter den ovanför i huvudmenyn. Om
sidan ska ligga som en undersida till en undersida, kan man dra lite till höger och släppa sidan
för att den ska ligga som en undersida till en annan undersida.
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Man skulle kunna säga att sidorna som syns i huvudmenyn i det mörkblå fältet är ”nivå 1”.
Sidor som ligger som undersidor till dessa, är ”nivå 2”. Man kan lägga sidor som undersidor till
dessa, då blir sidan som en ”nivå 3.
I bilden nedanför kan ni se hur det ska se ut om man lägger undersidor i nivåer om man tittar
i administrationsdelen:

När man gjort detta och sparas det automatiskt. Går man tillbaka till hemsidans användarvy kommer sidornas uppställning se och såhär:

Användare
Under användare kan du se samtliga användare, vilken användartyp de har samt
administrera, lägga till nya och ta bort befintliga användare.
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För att lägga till nya användare, klicka i menyn till vänster på ”lägg till ny användare”. Det är
viktigt att fylla i användarens e-postadress som både ID (användarnamn) och e-postadress.
Här väljer du också vilken användarroll användaren ska ha, användare eller administratör.
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