
Sådan bruger du vejledningerne på mitHR-forvaltningssite 
Bemærk! Hvis du ikke ser en videovejledning i bunden af vejledningssiden, skal du rydde dine cookies jf 
vejledningen på næste side. 

 

Vælg selv hvilken format vejledningen skal afspilles som 
ved at trykke på pilen ned.  
Du kan altid ændre formatet til et anden undervejs. 

Beskrivelse af de forskellige formater  
Slide it / Skub det 
(anbefales) 

Du bruger piltasterne til at slide mellem vejledningen 
trin.  
Anbefales til vejledninger med beskrivende tekster 
undervejs i vejledningen.    

Try it / Prøv det Vejledningen går først videre til næste trin, når du 
udfører handlingen på skærmbilledet.  
Ved trin med beskrivende tekster kræver det at man 
tager det op i fuld skærm.  

Watch it / Se det Vejledningen afspiller selv trin for trin.  
Det er muligt at pause undervejs.  
Ved længere vejledningstekst, går der lidt længere tid 
før den går videre.  
Ved trin med beskrivende tekster kræver det at man 
tager det op i fuld skærm. 

View it / Se Det  Se vejledningen som samlet tekst med skærmbilleder 
du scroller ned igennem.  
Ved trin med beskrivende tekster kræver det at man 
tager det op i fuld skærm. 

Print it / Print det 
(pdf-vejledning) 

Skriftlig vejledning som pdf.  
Du vælger selv om du vil have det i  

• ”Portrait/Portræt” (flere trin pr. side og zoomet 
handlingsområde) eller  

• ”Landscape/Landskab” (et trin pr. side og fuldt 
skærmbillede) 

 
Nem at gemme på pc (OBS – vejledninger opdateres 
løbende og man kan ende med at have gemt en 
gammel version) 
Anbefales hvis man bedst kan lide at bruge skriftlige 
vejledninger.  

Do it / Gør det Du sendes til mitHR, hvor du kan håndtere processen 
live i mitHR mens du har vejledningen vist på siden.  
Kan vises kun med tekst og med både tekst og billede. 
Trin med beskrivende tekster vises ikke i dette format  
OBS – Kræver at man henter iorad-udvidelse til Chrome i 
Chrome-webshop. 

Yderligere funktionalitet  

 

Få vist vejledning i fuld skærm 

 

Se hvornår vejledningen er oprettet/sidst opdateret og 
hvem der har lavet vejledningen.  

 

Kopier link til vejledningen.  

 

  

https://chrome.google.com/webstore/detail/iorad-the-tutorial-builde/kjfmedbganalpkohkeghhpppicoigdal?hl=da


Ryd cookies  
  
Visning af video-vejledningerne kræver, at indstillingerne i din browser er sat til at acceptere cookies. 
 
Rydningen af cookies sletter også dit oprindelige valg om at acceptere eller afvise cookies, hvilket udløser at 
browseren endnu en gang beder om dt valg og giver dig fornyet mulighed for at acceptere cookies. 
  
Browser-specifikke vejledninger til hvordan man rydder cookies:  
 

• Chrome  
• Firefox  
• Microsoft Edge  

 

https://support.google.com/accounts/answer/32050?hl=en&co=GENIE.Platform%3DDesktop
https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox
https://support.microsoft.com/en-US/search/results?query=delete+cookies&isEnrichedQuery=false

