DEN NYE ROTARY.ORG
Registrering- og logintips
Før du besøger det nye www.rotary.org
Hvilken browser skal jeg bruge?
Brug en moderne browser som Chrome, Firefox, Safari eller Internet Explorer 9 eller 10 til
at besøge og registrere dig for webstedet www.rotary.org.
Vi anbefaler stærkt, du opgraderer din eksisterende browser eller installere en ny ud fra
ovenstående valg. Webstedet er ikke optimeret til IE8 og ældre browsere.
Hvorfor? Rotary International investerede i at optimere for mobil og tablet- oplevelse, i
stedet for aldrende browsere som IE8, der er under udfasning. Hvis du udnytter Windows
XP, vil du ikke være i stand til at opgradere højere end IE8 i så fald, vil vi opfordre dig til at
downloade Chrome eller Firefox gratis.
Hvad er " kompatibilitet view"?
Kompatibilitet view er en indstilling til Internet Explorer.
Hvis du bruger Internet Explorer 9 eller 10, og du modtager en kompatibilitet view advarselsmeddelelse på vores hjemmeside, kan du blive nødt til at ændre dine globale Indstillinger for kompatibilitetsvisning. I Explorer, gå til Funktioner > Indstillinger for kompatibilitetsvisning, fjernes Rotary.org fra " Websites du har føjet til Kompatibilitetsvisning " og
fjern markeringen " Vis alle websteder i kompatibilitetsvisning. "

Tilmelding til webstedet
Hvem skal registrere?
Alle har brug for at registrere sig på den nye Rotary.org.
Eksisterende MAP brugere kan omregistrere deres MAP bruger-id.
Hvorfor? Vi har forbedret sikkerhed og rolle fleksibiliteten på det nye websted, dette medfører at alle skal oprette en konto, eller hvis man har en konto skal man omregistrere sig til
webstedet.
Hvordan bliver jeg registreret?
1. Åbn en moderne browser.
Tip: Vi anbefaler Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer 9 eller 10. Ældre browsere såsom IE8 vil ikke fungere.
2. Besøg My Rotary på http://www.rotary.org/myrotary og klik på linket til "Register ".
3. Gennemfør trinene som anvist til at indlede din registrering.
Tip: Indtast "Club Name " og andre detaljer, der vil hjælpe os med at matche dig til
din klub rekord.
4. Du vil blive sendt en e-mail med et sikkert link - klik på linket for at aktivere din konto.
Tip: Hvis du støder på browser problemer efter at du har klikke på linket, kan du
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prøve igen med en af de anbefalede browsere. Fra e-mailen, skal du klikke til højre
på linket " Aktiver din konto " for at kopiere web-adressen og indsæt i adresselinjen
i et nyt browservindue.
5. Opret en adgangskode, og vælg et sikkerhedsspørgsmål.
Tip: Adgangskoder skal være på mindst otte tegn, Adgangskoden skal indeholde
mindst et stort og et lille bogstav og tal. Svaret på dit sikkerhedsspørgsmål skal være på mindst fire tegn.
6. Opret din konto
Tip: Muligheden for "Husk mig" bør forblive markeret, så du er logget ind på webstedet, når du vender tilbage.
Hvordan logger jeg ind?
1. Gå til login- siden på http://www.rotary.org/myrotary/user/login
2. Indtast din login- e-mail og adgangskode.
3. Klik på " Log ind "
Tip: Når du er logget ind, klikke på dit navn øverst på en side tager dig til din profil.
Hvordan logger jeg ud ?
1. Gå til din profil på http://www.rotary.org/myrotary/en/user/profile/edit
Tip: Hvis du klikker på dit navn øverst på enhver side tager dig til din profil.
2. Klik på "Sign Out" (sidste fane på linjen lige unde dit navn)
Hvordan nulstiller jeg min adgangskode?
1. Gå at logge på e-mail og kodeord på http://www.rotary.org/myrotary/en/user/emailpassword
Tip: Denne indstilling er forbundet fra din profil.
2. Under "Password", klik på "Reset".
3. Indtast din nuværende adgangskode, og indtast og bekræft en ny.
Tip: Adgangskoder skal være på mindst otte tegn, Adgangskoden skal indeholde
mindst et stort og et lille bogstav og tal. Svaret på dit sikkerhedsspørgsmål skal være på mindst fire tegn.
Hvordan ændrer jeg eller hente mit logon- mail?
1. Bedes du udfylde en Kontakt os anmode om at ændre eller hente dit logon- mail :
http://www.rotary.org/myrotary/en/contact
Tip: Denne automatiserede funktionalitet kommer snart.
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