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Volontärportalen Salesforce 
via mobil eller surfplatta

Ladda ner appen Salesforce och få tillgång till alla 
kontaktuppgifter, träffdatum och Chatter-diskussioner 
i din lokala grupp. Finns både för Iphone och Android.

Behöver du ytterligare hjälp? 
Kontakta vår Volontärkoordinator på info@aldrekontakt.se,  076-946 45 00

•  Hitta och uppdatera kontaktuppgifter i din grupp
•  Få push-notiser från Chatter vid nya inlägg
•  Posta och svara på inlägg i Chatter
•  Ta bilder med mobilen på träffen och ladda upp
•  Rapportera träffnärvaro (för Gruppledare)

Interagera i de Chattergrupper som du är med i… ..sid 6-7 
-  Öppna och se alla inlägg i resp. grupp
-  Svara på eller posta egna inlägg i en chattergrupp
-  Se filer som laddats upp i Chattergruppen (tex schema)

Kontaktuppgifter och Träffinfo till din grupp…….…. sid 4-5
-  Öppna & redigera kontakter
-  Se gruppens alla Träffar
-  Skapa, redigera och rapportera Träffar (för Gruppledare)
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 Logga in - första gången

Första gången du loggar in behöver du ange vår domän för inloggning för volontärer 
(aldrekontakt.force.com). Första inloggningssidan du landar på är för anställda

Du kan sedan fortsättningsvis logga in utan skriva ut vår domän. Appen 
håller dig inloggad tills du väljer att logga ut.

Klicka på inställningar (kugghjulet) högst upp till höger

Under lägg till anslutning skriver du aldrekontakt.force.com (utan https// innan), och väljer ”Klar”

Nu har du öppnat inloggningssidan för volontärer och kan logga in
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Klicka plustecknet + 



Översikt – Salesforce1

Startsida – Ditt personliga Chatterflöde (jmf med Facebookflöde), här visas t.ex. inlägg i 
grupper som du är med i

Navigeringsmeny      knappar för att hoppa mellan Chatter (ditt eget chatterflöde/även 
startsida), Fikagrupp (kontaktuppgifter och träffar i din lokala grupp) och Grupper (Chattergrupper; 
tex ”Hela Äldrekontakt” och din egen lokala grupp)

Notifikationer      om det har kommit nya inlägg eller kommentarer i någon av de 
grupper du är med i så vissas dessa som meddelanden här.

Av vissa tekniska skäl - som vi ej kan styra över - så visas vissa menyer 
och rubriker på engelska och vissa på svenska
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Öppna senaste inlägg i dina 
Chattergrupper. En siffra 
indikerar om olästa finns.Navigeringsmeny!

Action-knappar!
Menyn varierar beroende på vilket objekt 

du öppnar.  Här visas Chatter-flödet
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 Vänstermenyn – ”Fikagrupp”

Tryck på     för att öppna 
Navigeringsmenyn

Välj ”Fikagrupp”

Välj ”Relaterat” för att 
komma vidare och hitta 
kontakter och träffdatum

Välj ”Contacts” för att komma till listan över alla gäster och volontärer i din grupp

Klicka på en kontakt för att öppna

Här ser du knappar för att ”Redigera” en kontakt (om detta 
verktygsfält inte syns, scrolla uppåt på din enhet så visas det)

Öppna & redigera ”Kontakter” (Contacts)

Hitta din grupps ”Kontakter” (Contacts) och ”Träffar”
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Öppna och redigera Träffar

Välj ”Träffar” för vy över alla träffar

Klicka på en träff för att öppna

Klicka på ”Ny” för att lägga till en 
ny träff (endast för Gruppledare)

Klicka på ”Redigera” för att ändra 
i träffen

Rapportera närvaro från träffen genom 
att scrolla ner och bocka för ”Deltog” 
på respektive volontär/gäst

När du bockat för närvaro 
så är du klar (finns ingen 
knapp för ”spara” etc.)
Det sparas automatiskt
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 Vänstermenyn - ”Grupper”
 Hitta och öppna dina Chattergrupper

Klicka på Grupper (eng. Groups)

Första gången du öppnar Grupper är 
listan tom.  Du kan då söka efter de 
grupper du är med i: 
•  ”Hela Äldrekontak” (alla volontärer)
•  ”Grupp xx …” (ditt lokala gruppnamn)
•  ”Alla gruppledare” (endast för gruppledare)

”Kanal” – Gruppens inläggsflöde 
(eng. Feed)

”Detaljer” – Beskrivning av gruppen

Tryck på     för att öppna 
navigeringsmenyn

Klicka för att öppna gruppen.

När du öppnat en grupp en 
gång kommer den sedan 
finnas med i denna lista

”Relaterat” – relaterade uppgifter som 
medlemmar i chattergruppen och filer 
som laddats upp (tex scheman)
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Skriv ditt meddelande

Om du vill öka sannolikheten att en 
specifik volontär får en notis om ditt 
inlägg kan du ”tagga” dem genom att 
skriva symbolen  @- framför namnet 
Eller trycka på         

Om du vill bifoga en fil (tex en bild 
eller ett fikaschema) klickar du på

När du vill posta trycker du påVälj ”Inlägg”,  när du öppnat aktuell 
Chattergrupp

När du vill posta något i en av dina Chattergrupper gör du det genom att gå in i gruppen 
och göra inlägg därifrån (samma logik som för Facebookgrupper t.ex.).

Posta egna och kommentera på andras inlägg, bifoga filer och 
”tagga” personer

Klicka på ”Visa fler” för att läsa 
kommentarer och få upp rutan för att 
själv skriva en kommentar 



8	

 Aktivera push-notiser på din enhet

För att kunna aktivera pushnotiser på din enhet (dvs. att Salesforce1 appen indikerar med 
symbol på mobilens startskärm vid nya inlägg) måste du fört se till att du har valt att ta 
emot meddelanen för ”Varje post” i dina respektive Chattergrupper.

Välj ”Grupper”

Välj ”Hantera meddelanden” i 
verktygsmenyn längst ner (visas den ej så 
scrolla uppåt så kommer den fram)

Bocka för ”Varje post” – för att 
kunna få notifikationer

Öppna vänstermenyn igen – tryck
- och välj ”Inställningar”

Bocka för de alternativ du önskar bli 
notifierad om, samt vilken typ av ljud 
etc. notifikationen ska ha 

Tryck på     för att öppna 
navigeringsmenyn

Så här ser notifikationen ut på en 
Samsung (låst skärm)
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