Instruktion för att komma
igång med RX-nämnd

Dokumentets syfte

Dokumentet beskriver hur du kommer igång med RX-nämnd på två olika
sätt. I det första fallet förutsätts att du använder kommunens surfplatta. Det
andra fallet utgår från att du använder en privat dator, telefon eller
surfplatta.
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Att använda RX-nämnd på kommunens läsplatta
Instruktion för att logga in

1. Så fort du getts behörighet till RX-nämnd kommer du se en genväg
som ser ut såhär på din läsplattas hemskärm.

2. Efter att du har klickat på den kommer du till följande
inloggningssida. Här skriver du in uppgifterna till ditt danderydkonto. E-postadressen är fornamn.efternamn@danderyd.se . Klicka
sen på nästa.

3. Skriv in ditt lösenord och klicka på nästa.

3 (16)

Steg 4 till 6 gäller endast om du aktiverat multi-faktor autentisering
(MFA) för ditt konto. Se separat instruktion för hur du aktiverar MFA.
Om du inte aktiverat MFA, gå till steg 8.
4. Du behöver nu godkänna begäran om inloggning. En förfrågan har
skickats och behöver godkännas via sms eller Microsoft
Authenticator.

5. Öppna Microsoft Authenticator på din läsplatta eller telefon. Ikonen
ser ut såhär:
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6. Du får nu möjlighet att godkänna din inloggning.

7. När du godkänt inloggningen kan du gå vidare med inloggning i
RX-nämnd.
8. Klicka på ”Logga in med AD-konto” och fyll i dina uppgifter. Ditt
AD-konto är de tre första bokstäverna i för- och efternamn.
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När du är inloggad

Du är nu inne i programmet. En översikt visas över kommande och
avslutade möten. Klicka på ett möte för att ta del av handlingarna.

I listan till vänster visas sammanträdets föredragningslista. Till höger finns
en karta med fastigheter utmärkta som är kopplade till sammanträdets
ärenden.
1.
2.
3.
4.
5.

Här finner du sammanträdets kallelse.
Här finner du justerat protokoll som läggs ut efter sammanträdet.
Här klickar du för att gå tillbaka till översikten över sammanträdena.
Här klickar du för att logga ut.
För att ta del av handlingar hörande till ett ärende klickar du på
pilsymbolen.
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När du klickat på ett ärende visas fastigheten med en markering på kartan.
Rulla neråt för att se handlingarna.

Här syns handlingarna som ligger till underlag för nämndens beslut i det
aktuella ärendet.
För att visa en handling kan du välja att visa den i webbläsaren eller ladda
ner den. Det smidigaste sättet att visa en handling är att klicka på ”Öppna i
webbläsaren”. För tillfället går det dock bara visa PDF-filer i webbläsaren.

Använd pilarna för att bläddra i handlingen. Klicka på krysset för att stänga.
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Om en fil är i word-, excel- eller något annat format som inte är PDF
behöver du ladda ner för att kunna se handlingen. Börja med att klicka på
”Ladda ner”.

En ny flik öppnas. Om det finns möjlighet att klicka på ”Visa”, gör det.
Handlingen öppnas då i en ny flik.

Om alternativet ”Visa” inte finns, klicka på ”Hämta”.
Rutan försvinner och du kommer tillbaka till RX-nämnd. En ny ikon
föreställandes en pil i en cirkel syns nu högst upp.
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Tryck på ikonen för att komma åt nedladdade filer. Tryck på den handling
du vill se.

När du granskat klart handlingen, tryck på ”Klar”, högst upp till vänster.
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Har man laddat ner flera handlingar läggs de till i listan över hämtningar.
Det kan fort bli oöverskådligt. Ta för vana att rensa listan med lämpliga
mellanrum genom att trycka på ”Rensa”.
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Att använda RX-nämnd på privat dator, telefon eller
läsplatta
Du behöver inte ha tillgång till kommunens surfplatta för att använda RXnämnd. Allt du behöver är en dator, telefon (smartphone) eller surfplatta.
Inga program behöver installeras.
Instruktion för att logga in

1. Det första du gör är att öppna en webbläsare, exempelvis:

2. Skriv in adressen: www.office.com
3. Logga in med ditt danderyd-konto. E-postadressen är
fornamn.efternamn@danderyd.se .
Steg 4 till 6 gäller endast om du aktiverat multi-faktor autentisering
(MFA) för ditt konto och loggar in utanför kommunens nätverk.
Se separat instruktion för hur du aktiverar MFA. Om du inte aktiverat
MFA, gå till steg 8.
4. Du behöver nu godkänna begäran om inloggning. En förfrågan har
skickats och behöver godkännas via sms eller Microsoft
Authenticator.
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5. Öppna Microsoft Authenticator på din läsplatta eller telefon. Ikonen
ser ut såhär:

6. Du får nu möjlighet att godkänna din inloggning.

7. När du är inloggad i Office, gå till Appfönstret (högst upp till
vänster) och välj appen RX-Nämnd.
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8. Du kan nu gå vidare med inloggning i RX-nämnd. Klicka på ”Logga
in med AD-konto” och fyll i dina uppgifter. Ditt AD-konto är de tre
första bokstäverna i för- och efternamn.

När du är inloggad

Du är nu inne i programmet. En översikt visas över kommande och
avslutade möten. Klicka på ett möte för att ta del av handlingarna.

I listan till vänster visas sammanträdets föredragningslista. Till höger finns
en karta med fastigheter som är kopplade till sammanträdets ärenden.
1. Här finner du sammanträdets kallelse.
2. Här finner du justerat protokoll som läggs ut efter sammanträdet.
3. Här klickar du för att gå tillbaka till översikten över
sammanträdena.
4. Här klickar du för att logga ut.
5. För att ta del av handlingar hörande till ett ärende klickar du på
pilsymbolen.
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På sidan visas fastigheten med en markering på kartan. Rulla neråt för att se
handlingarna.

Här syns handlingarna som ligger till underlag för nämndens beslut i det
aktuella ärendet. För att visa en handling, klicka på Öppna.
För att visa en handling kan du välja att visa den i webbläsaren eller ladda
ner den. Det smidigaste sättet att visa en handling är att klicka på ”Öppna i
webbläsaren”. För tillfället går det dock bara visa PDF-filer i webbläsaren.
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Använd pilarna för att bläddra i handlingen. Klicka på krysset för att stänga.

Om en fil är i word-, excel- eller något annat format behöver du ladda ner
handlingen för att kunna se den.
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Att tänka på
-

Om ärenden eller handlingar inte visas ordentligt kan det bero på att
du varit inloggad för länge. När detta händer behöver du logga ut
och logga in igen.

-

Om en handling kompletteras till utskicket i efterhand måste du
logga ut och logga in igen för att handlingen ska visas.

-

Om du behöver hjälp eller har frågor gällande inloggning, lösenord
eller problem med iPaden, kontakta IT-support (itsupport@danderyd.se eller 08 568 910 69)

-

Om du har frågor om RX-nämnd, om du inte kan öppna en särskild
handling eller upplever andra problem med RX-nämnd, kontakta
nämndsekreteraren.
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