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Välkommen till Salesforce                    
- vår volontärportal!

Salesforce är Äldrekontakts volontärportal för gruppspecifika kontakt-
uppgifter (till gäster och volontärer), bokning och koordinering av träffar 
samt kommunikation inom grupper och med oss på Äldrekontakt.

Behöver du ytterligare hjälp? 
Kontakta oss på

info@aldrekontakt.se eller 076-946 45 00
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 Skapa lösenord & logga in

Gå till inloggningssidan https://aldrekontakt.force.com. Första gången 
du loggar in får du ange ett lösenord.

Du kan även logga in via Äldrekontakt’s hemsida – ”login” i menyn !

a) Bocka för  ”Kom ihåg mig” om du vill att 
ditt ditt användarnamn ska sparas till framtida 
inloggningar.�

b) Klickar du på ”Har du glömt lösenordet?” 
får du direkt en ny återställningslänk för 
lösenord via mail.

Låt din webbläsare spara lösenordet om du vill bli automatiskt inloggad i 
framtiden
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Fliken ”Fikagrupp” – din grupps kontakt- och träffregister

a.  ”Fikagrupp” – Här hittar du din gruppregister med kontakter och träffar för din lokala grupp. Om du tappar bort dig i 
navigeringen, tryck bara på fliken Fikatrupp igen för att återgå

b.  ”Visa” eller ”Dölj kanal”  -  Denna ”kanal” ska vara stängd. Ser du inte kontaktlistan för din grupp tryck på ”Dölj 
kanal” (Kanalen är ett flöde med notifikationer på ändringar som gjorts på fikaträffar och kontakter i din grupp)

c.  ”Anteckningar och bilagor”  - här laddar gruppledaren upp filer till gruppen t.ex. schemat som skickas ut till gästerna.

d.  ”Contacts”  - gruppregister med volontärer och gäster,  klicka på ett namn för att öppna och/eller redigera en kontakt.

e.  ”Visa ytterligare” – om du vill se fler namn i gruppregistret

f.  ”Träffar” – Här under är en lista över era schemalagda fikaträffar här,  klicka på träffnamn för att öppna.

g.  Logga ut – se knapp längst upp till höger

Översikt
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Deltagarlista – samlad pdf-fil med bilder på alla i din grupp

Direkt under fliken ”Fikagrupp” hittar du knappen Deltagarlista !
!
Klicka på knappen ”Deltagarlista” – så får du upp en pdf-fil som sammanställer bilder och namn 
på alla aktiva volontärer och gäster i din grupp. Gästerna har även adressuppgifter och 
telefonnummer så att de kan ta kontakt med varandra mellan träffarna. �
�

Bifoga en fil
Under fliken ”Fikagrupp” hittar du sektionen ”Anteckningar och bilagor” där 
du bifoga filer (denna funktion kommer främst användas av gruppledare)!
!
a)  Klicka på knappen ”Bifoga fil” – då får du upp en ny ruta (se nedan).

b)  Klicka på knappen ”Välj fil” – där kan du söka upp filen på din dator �
och dubbelklicka på den för att välja

c)  I nästa steg klickar du på knappen ”Bifoga fil” så laddas den upp i�
systemet

d)  Tryck sedan på ”klar”�
�
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Kontakter – öppna och redigera uppgifter på en person

Öppna en kontakt (kontaktregister finns under fliken ”Fikagrupp”, scrolla ner till rubriken ”Contacts”)

a) Klicka mitt på kontaktens namn för att öppna
b) Du får då upp en vy med olika fält för uppgifter om kontakten!

Redigera fält (uppgifter om kontakten) – välj mellan två sätt: !

1)  Redigera ett enstaka fält -  (a) dubbelklicka på det fält du vill uppdatera– (b)välj sedan ”Spara” högst upp i vyn.  �
Med den lilla runda blå pilen kan du ångra en ändring innan du tryckt ”Spara”�
�
�
�
�
�

2)  Redigera flera fält på en gång -  klicka istället på ”Redigera”-knappen (a) högst upp i vyn när du öppnat kontakten så får 
du upp en vy där alla fält är tillgängliga för redigering.  Välj sedan ”Spara” (b) när du är klar.



Kontakter - ladda upp foto på dig eller andra gäster och 
volontärer i Salesforce

Här ändrar du ”Status”
Dubbelklicka i fältet för att 
redigera

Du hittar din grupps 
kontakter under fliken 
”Fikagrupp” när du 
loggar in

1) Scrolla ner till menyn 
”Contacts” – där finns 
en lista över alla i din 
grupp, där ser du även 
vilken status dina 
volontärer och gäster 
har.

2) Klicka på namnet 
för att öppna kontakten

3a) Klicka sedan på 
knappen ”Upload 
Picture” uppe till höger när 
kontakten är öppnad

4) I nästa steg klicka du 
på ”Choose a file” där 
får välja en fil på din dator 
(t.ex. har du kanske sparat filen 
på ditt skrivbord)

6) Välj sedan på ”Upload”

5) Dubbelklicka på filen 
med bilden på personens som 
du vill ladda upp

3b) Radera bild om du vill byta ut 
en profilbild kan du först behöva 
klicka på ”Delete Profile 
Picture” – stäng sedan ner det 
fönster som öppnas och fortsätt.
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Kontakter - Beskrivning av några särskilda fält

Fältet ”Telefon” kan du inte redigera, utan det är enbart ett visningsfält som beror på vilket val som gjorts i fältet 
”Preferred Phone” (översättning är under arbete). Vill du ändra fältet ”Telefon” ändrar du i fälten ”Mobil”, 
”Hemtelefon” eller ”Annan telefon” - och/eller ändrar valet i ”Preferred Phone”

”Status” (a.) och  ”Frekvens” (b.) - används för att ange hur aktiv en volontär är i din grupp (så att även vi på kansliet 
kan få en mer rättvis bild av gruppens totala resurser, och kan bedöma ev. behov av nya volontärer i god tid)

Aktiv – volontären deltar regelbundet,  svarar på förfrågningar och 
meddelar om/när personen inte ka delta osv. �
Även reservchaufförer som deltar enstaka gånger har status ”Aktiv” 
förutsatt att de hör av sig när de får förfrågningar och återkommer 
med svar. 
!
Paus –för volontärer som personligen meddelat att de tar en 
tillfällig paus (även om den är längre) och är tydlig med att de avser 
återkomma efter pausen.

Ej aktiv – volontärer som sällan eller aldrig ställer upp, och mycket 
sällan återkommer på förfrågningar. 

För volontärer med dubbla roller används fälten  ” Även reservchaufför”  och ” Även reservvärd”

Kontinuerlig – skjutsar ca varje eller varannan månad
Reserv – ställer upp vid behov,  i regel minst 2 ggr/termin
Delad – om två chaufförer delar på ett uppdrag anger du ”Delad” 
på båda, då räknar vi dessa personer som en chaufför sammanlagt,  
istället för två

För chaufförer – ange även en ”Frekvens”!

De flesta fält som du kan redigera är självförklarande, men några fält kräver lite närmare beskrivning : !

”Telefon”

Fält för Volontärer
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Träffar

Översikt – vyn för ett öppnad Träff:

Längst ner under ”Fikagrupp”-fliken hittar du sektionen ”Träffar” - en listvy över alla träffar som är genomförda 
och planerade i din grupp

Här kan värden 
senare se hur många 
som väntas komma 
och beräkna fika

För att öppna en redan skapad träff klickar du på ”Träff Name” 

a)  ”Datum och tid” då träffen börjar (våra träffar pågår alltid i två timmar, så sluttid behöver ej anges)

b)  Vilken värd som står för träffen (adress, portkod och telefon kommer upp automatiskt när man valt en värd). Om 
träffen inte sker hemma hos en volontär utan på t.ex. ett café, kan ”Annan plats” fyllas i istället för en värd.

c)  ”Deltagare” – här ser du en lista på vilka deltagare som lagts upp för träffen (klicka på ”Visa ytterligare” under sista 
deltagaren om du vill se alla deltagare i listan)

d)  Typ/Telefon/Adress Här får du snabbt information om deltagarna, gästernas adress eller nummer till värden t.ex.

e)  Antal bokade deltagare – dessa fält räknas upp automatiskt för deltagare när Gruppledaren kryssar i fältet ”Bokad” 
på

f )  Antal som deltog – här summeras antal som deltog på träffen när Gruppledaren bockat för dessa efter träffen

g)  Kommentar hur träffen gick – här rapporterar Gruppledaren till oss på kansliet efter träffen

Schemabokning och rapportering av träffar sker i systemet
Gruppledaren schemalägger vårens (jan-juni) och höstens (aug-dec) fikaträffar genom att skapa träffar för varje 
datum och sedan bocka för vilken värd och chaufförer som är planerade att delta (Bokad) och närmare träffen 
även vilka gäster som tackat ja till att komma.

Efter träffen bockar Gruppledaren också för vilka som faktiskt kom att delta på träffen (Deltog)

Gruppledaren skapar nya träffar genom 
att klicka på ”Ny träff”,  fylla i alla 
uppgifter och spara träffen.
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Fliken ”Chatter”

Chatter är en funktion (liknas vid Facebook fast bara för/inom Äldrekontakt) för att kommunicera med 
din grupp inom systemet  - dvs. endast aktiva volontärer och anställda på föreningen har tillgång till 
detta.  Du kommunicerar i särskilda grupper – en Chattergrupp enbart för din egen lokala 
volontärgrupp och så finns  Chattergruppen ”Hela Äldrekontakt” som alla volontärer kan se och är den 
kanal som Kansliet går ut med information i som berör alla volontärer. Endast kansliet kan göra inlägg i 
”Hela Äldrekontakt”  men alla volontärer kan läsa och kommentera på dessa inlägg.

Översikt

När du loggar in landar du automatiskt på fliken Chatter

Chattergrupper hittar du under fliken Chatter > Grupper > Mina grupper, 
och klicka sedan på aktuell grupp för att läsa inlägg/diskussioner.

a.  När du går in på fliken 
”Chatter” ser du din egen 
profilsida (jmf med en FB-
profil)�

b.  På denna sida ser du ser du 
flödet av inlägg från de 
grupper du är med i.  Du är 
automatiskt med i gruppen 
”Hela Äldrekontakt” och din 
egen lokala grupp (tex 
”Grupp 9 Åkersberga”)

c.  Alla Chattergrupper hittar 
du i vänstermenyn- klicka på 
”Grupper” och sedan ”Mina 
grupper”!
!

d.  De grupper du är med i 
hittar du under ”Mina 
grupper”!

e.  Du kan även skicka privata 
meddelanden till andra 
volontärer och anställda på 
Äldrekontakt�

f.  Klicka på ditt namn för att 
komma till sidan där du ändrar 
profilbild m.m.�
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Kommentera på eller posta ett eget inlägg i en Chattergrupp

Nedan ser du ett exempel på hur det ser ut när man öppnar en Chattergrupp – nedan ser du den lokala 
gruppen ”Grupp 9 Åkersberga” !

Här ser du alla 
volontärer i din 
grupp (och vilka 
som laddat upp en 
profilbild på sig 
själv)

Skriv i detta fält och 
tryck sedan ”Dela” 
för att göra ett eget 
inlägg i gruppen.

Här kan du klicka 
”Gilla” på ett inlägg

Om du vill kommentera ett annat 
inlägg klickar du i fältet så kommer 
rutan nedan upp. Skriv och/eller bifoga 
en fil och tryck  ”Kommentera” när 
du är redo att posta inlägget. 

E-postnotifikationer på inlägg!
Alla som är med i Chattergruppen får en e-postnotifikation när ett nytt inlägg har gjorts, och kan då 
svara på inlägget direkt ifrån sin mail eller logga in på en dator eller i vår app för systemet.!

”Tagga” personer i kommentarer på inlägg – för att vara säker på att de får en e-posnotifikation

Det är bara de som har gillat eller kommenterat på ditt inlägg som får en notifikation på efterföljande 
kommentarer på det inlägget. Så om du vill vara säker på att en person ser ditt inlägg så taggar du dem 
genom att lägga till @-symbolen, börja skriva deras namn och sedan välja namnet i listan som kommer upp.

Så här ser e-postnotifikationen ifrån 
systemet ut. Du kan svara på inlägget 
direkt i din mail genom att trycka 
”Svara” på mailet - så publiceras det 
som en kommentar i Chattergruppen.
- eller klicka på ”Visa/kommentera” 
och logga in i systemet istället.
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Lägga upp en bild på din sociala Chatterprofil (jmf med Facebookprofil)

a.  På Chatter-fliken:  klicka på ditt 
namn så kommer du till dina 
personliga inställningar.

b.  Klicka på ”Lägg till foto” för att 
ladda upp en profilbild�

c.  Välj fliken ”Översikt” för att 
redigera ”Om mig” och 
Kontaktuppgifter.

!
!
!
!
a.  Öppna dina personliga 

inställningar (klickat på ditt namn 
under Chatter-fliken, enl. ovan)�

b.  Klicka på lilla pilen längst till 
höger �

c.  Välj ”Mina inställningar” �

d.  Du får upp en ruta där du kan 
gå in på ”E-postinställningar” 
för att styra hur ofta du vill få 
notiser om inlägg i systemet.!

Dina kontaktuppgifter som du lämnat till Äldrekontakt kan endast ses av volontärer i din grupp ”se (under fliken ”Grupp, som 
endast din grupp kan gå in på). Däremot kan du välja att dela med dig av t.ex. en bild, e-post och tel. osv till andra 
volontärer och grupper utanför din lokalgrupp via din Chatter-flik Här redigerar du vilka uppgifter om dig du vill ska synas

E-postinställningar


