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En gennemgang for begyndere



Et online-fællesskab er en gruppe af 
mennesker med fælles interesser, 
der bruger internettet (websider, 
e-mail, instant messaging osv.), At 
kommunikere, arbejde sammen og 
forfølge deres interesser over tid.

Om



Resumé

I denne dokumenterede vejledning vil vi fortsætte gennem trin og se, hvordan du 
registrerer, logger ind, logger ud, nulstiller et kodeord og nogle få mere 
grundlæggende opgaver. Hvis du tænker at deltage i vores samfund for første 
gang, er dette det rette sted at søge råd.

Denne vejledning kaldes â € œBasicâ €, da den kræver grundlæggende teknisk 
viden og giver grundlæggende information, der let kan påtrænges, selv fra de 
mindre tekniske kyndige af os. Efterfølgende øvelse vil udvide din viden i 
forskellige andre funktioner i vores online-fællesskab. Disse vil omfatte emner 
som interaktion med andre medlemmer af fællesskabet og produktivt at bruge 
de forskellige værktøjer, vi leverer til hvert medlem, for at opleve det bedste, 
vores online-fællesskab kan tilbyde



Det 
grundlæggende



Grundlæggende
Tilmeld

Registreringssiden indeholder standard 
registreringsformularen og er den side, du skal 
besøge, hvis du ikke har tilmeldt dig som 
medlem. Standard Registreringsskemaet 
indeholder felter som: brugernavn, fornavn, 
efternavn, e-mail-adresse, kodeord (med 
bekræft adgangskode tændt).

For at registrere, besøg blot
https://epilifecoach.com/register/

Log på

Login-siden indeholder standard 
login-formularen og er den side, du skal 
besøge, så du kan logge ind på din profil 
konto. Standard login formularen indeholder 
felterne: brugernavn eller e-mail og 
adgangskode. Du kan også logge ind med din 
sociale konto, (Facebook, Twitter, Google).

For at logge ind, besøg blot: 
https://epilifecoach.com/login/
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Grundlæggende
Profil

Brugerprofil Siden er den side, der viser hver 
brugers profil og indeholder profil formularen, 
så du kan udfylde dine detaljer og bios, så 
andre medlemmer kan se, hvem du er og hvad 
du kan lide. Medlemmer kan kun se andre 
medlems profiler via denne side, og dette kan 
kun ske, når din konto er blevet bekræftet af 
vores administratorer.

For at besøge din profilside, log ind eller besøg 
simpelthen:
https://epilifecoach.com/user/username/

Kontostyring

Siden Kontoadministration er den side, der 
indeholder kontoindstillingerne for hver 
bruger. Her kan du ændre alle de forskellige 
indstillinger, der styrer: Beskyttelse af 
personlige oplysninger, insider underretninger, 
web meddelelser. Herfra kan du også nulstille 
din adgangskode og slette hele din konto. 
Endelig kan du også anmode om at blive 
verificeret, stadig herfra.

Hvis du vil ændre dine kontoindstillinger, skal 
du blot besøge:
https://epilifecoach.com/account/
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Grundlæggende
Medlemskatalog

Medlemmets side viser standard medlems 
kataloget, som er en liste over alle 
medlemmerne på vores websted og 
fællesskab. Du kan bede om at være et 
verificeret medlem for at bruge denne 
funktion. Fra dine kontoindstillinger kan du 
afgøre, om du vil blive vist i medlemsmappen 
eller ej.

For at besøge medlemmerne biblioteket besøg 
simpelthen:
https://epilifecoach.com/user/username/

Medlemmers søgemaskine

Fra din profilside eller fra medlemskatalogets 
side kan verificerede medlemmer søge efter 
andre medlemmer profiler og læse deres bios, 
følge dem, anmode om at blive venner. Når du 
accepterer din anmodning, kan du chatte med 
dem og sende private beskeder også.

For at søge efter et medlem skal du blot 
besøge:
https://epilifecoach.com/advanced-community-member-search/
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Grundlæggende
Log ud

Logout siden er den side, der vil udløse en 
logget bruger til at logge ud af vores 
hjemmeside. Når du har udløst 
logout-funktionen, bliver du omdirigeret til 
startsiden. Logout-funktionen er tilgængelig 
fra højre menu øverst (ved siden af dit 
profilbillede).

.

For at logge ud kan du også besøge:
http://tubethailand.com/new/logout/?_wpnonce=cdf3f83001

Nulstil kodeord

Løsningen om adgangskodeåbning giver 
brugerne mulighed for at nulstille deres 
adgangskode, hvis de glemmer, hvad deres 
adgangskode er.
For at gøre det kan du nå det avancerede 
ledelsesområde ved at trykke på den røde 
knap oven på din profil.

For at nulstille dit kodeord skal du blot besøge:
https://epilifecoach.com/Account/
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I denne første vejledning har vi 
dækket grundlæggende for, hvordan 
du får adgang og ændrer de 
grundlæggende indstillinger for din 
konto.
Vores næste vejledning vil guide dig 
gennem de mange muligheder og 
handlinger, du kan tage fra din 
profil.

Konklusion


