
 

 

 

Administration af konto til flere brugere: 
 

1. Når du har oprettet et medlemskab af leguan.dk til flere brugere (fx 50 eller 100 brugere), giver du 

adgang til dine brugere (elever, kursister) på denne måde: 

2. Log ind på leguan.dk 

3. I menuen øverst oppe klikker du på ”min konto”. 

4. Her logger du på med det brugernavn og den kode, du lige har oprettet kontoen med. 

5. Du får nu et nyt billede:  

 

                             Klik på administrer gruppe 

                                     

 

 

6. Du får nu et nyt billede, hvor du bl.a. kan se overskriften ”Brugerliste”. Her kan du se det navn og 

den email din konto er oprettet med og du skulle gerne stå som ejer.  

7. Lidt længere ned på siden står der ”Inviter brugere”. Her står også, hvor mange brugere du kan 

invitere til kontoen. 

8. Du tilknytter en bruger ved at skrive hans/hendes email-adresse i feltet. Det er vigtigt, der kun står 

én email-adresse pr. linje. 

9. Når du har skrevet de brugere, du vil tilknytte i denne omgang, klikker du på den blå knap ”Inviter 

brugere”. 

10. Nu kan du scrolle op til brugerlisten igen og se, at de emails, du lige har skrevet, står på listen og at 

der står ”inviteret” ud for dem. 

11. Hver bruger får nu en email. Heri står at de - af dig - er inviteret til et gratis medlemskab af 

leguan.dk. 

12. Når du er færdig med at invitere brugere, skal du øverst på siden ”Gå tilbage” og på samme side – 

som vist her i pkt. 5 – skal du logge ud.  

13. Hvis I er flere, der skal tilmelde brugere på det medlemskab, I har købt – skal I alle bruge det 

brugernavn og den kode, som er lavet i allerførste omgang (skolens).  

14. Hvis en elev/kursist evt. kun skal bruge leguan.dk i en periode, kan du, når han/hun er færdig, gå 

ind på brugerlisten og ”fjerne” ham/hende (klik på den blå kasse ud for hans/hendes navn). Du kan 

nu tilmelde en ny bruger. På denne måde kan du udnytte dit medlemskab til flere end de 

oprindeligt købte.  

15. Se også vejledning til den enkelte inviterede bruger (dine elever/kursister) 

 

 

God fornøjelse og tak fordi I benytter leguan.dk    


