Kongresmateriale via
internetbrowser på PC
Denne side henvender sig til dig, der vil bruge den digitale kongresmappe via en internet browser
på PC.
For at kunne læse kongresmaterialet, skal du logge på med det brugernavn og den adgangskode, du
bruger til at logge på din bupl-mail (nn@bupl.dk).
Hvis du ikke har en bupl-mail, skal du bruge det brugernavn og den adgangskode, du har
modtaget på mail fra BUPL.
Hvis du har en bupl-mail kan du desuden installere kongres-app'en på din iPad, iPhone eller
Android smartphone.

Kongresmappe via PC
1. Start din web-browser.
2. Find kongresmappen via dette link: Kongres 2018 - Kongresmappe RET ÅRSTAL OG LINK
(du kan også skrive adressen https://connect.bupl.dk og finde fællesskabet 'Kongres
2019' manuelt)
3. Log ind med det brugernavn og den adgangskode, du har modtaget på mail fra BUPL eller det,
du plejer at bruge til at logge på din bupl-mail (hvis det driller, så brug det kodeord, du benytter til
at logge ind i Notes).

4. Du er nu logget ind og befinder dig i området, hvor kongresmaterialet ligger.

5. Du navigerer rundt i materialet ved at klikke i indholdsfortegnelsen til venstre i skærmen. Du
kan se, hvor i hierarkiet du er, da det bliver markeret.
6. Hvis der er en lille pil foran punktet, betyder det, at der er underpunkter, som kan foldes ud.
Underpunkter vil automatisk folde sig ud, når du klikker på et hovedpunkt. Hvis du vil folde det
sammen igen, skal du blot klikke på pilen.

7. Indholdet af kongresmappen ligger som tekst, eller som regneark eller
præsentationsdokumenter. Filer åbnes ved at klikke på linket til filen.

8. Når du klikker på linket til filen downloades det valgte dokument. Du skal åbne filen
efterfølgende.
Hvis du bruger Internet Explorer, skal du klikke på knappen "Åbn" for at åbne filen og se dens
indhold.

I Google Chrome skal du klikke på selve filen, der dukker op i bunden af skærmbilledet.

9. Luk dokumentet igen, når du er færdig med det - hvis du har et gammelt dokument liggende
åben, kan det være, at du går glip af opdateringer.

