Sådan fungerer et medlemskab for flere brugere
Hvis du skal købe et medlemskab til flere brugere af leguan.dk, gør du det under menupunktet ”Køb
medlemskab”.
Du skal lave et brugernavn og en kode til jeres konto. Her kan det være fint at tænke på, at der måske er
flere lærere, der skal tilmelde deres kursister/elever til jeres konto. Så brugernavn og kode skal ikke være
knyttet til dig privat – men være mere generelt knyttet til skolen. Fx skolens navn, afdelingens navn eller i
den stil.
Når kontoen er oprettet og betalt, vil den blive aktiveret og du/I kan begynde at tilmelde brugere. Det gør I
ved at logge på ”Min konto” og på brugerlisten tilmelde hver enkelt kursist/elev med dennes emailadresse.
Det kan være en fordel at have emailadresserne skrevet under hinanden i et word-dokument, så man lige
kan copy/paste det over i leguanen. Eller man kunne få eleverne/kursisterne til at sende en ”tom” mail til
den person, der skal oprette brugerne og han/hun kan copy/paste adresserne direkte over i leguan.dk. En
mulighed er også at have brugerlisten åben, tage computeren med rundt i klassen/på holdet og spørge
kursisterne/eleverne én ad gange til hans/hendes emailadresse. Eller måske kan emailadresserne findes i et
administrationsprogram, i Ludus el. andet.
Når emailadresserne er skrevet pænt under hinanden, klikker I på ”Inviter brugere”. Hver kursist/elev får nu
en mail med en invitation til et gratis medlemskab af leguan. dk. Heri klikker de på et link og kommer ind på
den side, der hedder ”Køb medlemskab”. De scroller nu ned til opret bruger – laver et brugernavn, skriver
email, for- og efternavn, laver en kode og klikker på ”Opret bruger”. Nu kommer de så til forsiden på
leguan.dk igen og kan logge sin ind på siden ”Login” med de indtastede oplysninger.

Tilmeld flere brugere!!
Systemet er lavet sådan, at man også kan ”fjerne” en kursist/elev fra brugerlisten igen. Det vil sige, at hvis
nogle kursister/elever kun skal være tilknyttet leguan-opgaverne i en periode, så kan de fjernes igen og nye
brugere kan meldes til.
På den måde kan du/I i løbet af det år, medlemskabet varer, få mange flere brugere end I reelt har købt
adgang til – til at arbejde med opgaverne på leguan.dk.

NB! Der er vejledninger til adminstration af flerbrugerkonto, samt til hvordan den enkelte kursist/elev gør,
når de modtager en invitation – både på video og som PDF-fil.

God fornøjelse – og velkommen til leguan.dk 
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