Brukerveiledning for på-/avmelding til kurs
Hos Norsk Jernbaneskole
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Brukerveiledning for kurspåmelding og endring/avmelding
I denne brukerveiledningen vil du finne følgende:
• Hvordan melde på ansatte på kurs hos Norsk
Jernbaneskole
• Logge deg inn for å gjøre endringer på kurspåmeldinger
og/eller melde av deltakere på kurs
• Administrere ansatte og legge til ny ansatt/kontaktperson

Håper du finner det du lurer på i brukerveiledningen, om det
er noe du føler mangler – gi oss gjerne en tilbakemelding!
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FINN AKTUELT KURS ELLER
LOGG DEG INN FOR Å
GJØRE ENDRINGER:
Gå inn på
banenor.no/norskjernbaneskole
Finn fagområdet du ønsker
kurs fra, og trykk deg inn
på dette området
F.eks. Elsikkerhet, høy- og
lavspenning
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FINN AKTUELT KURS:

Trykk deg inn på
Kurskalender
høyspenningsfag (eller det
kurset du er ute etter)
Det åpnes nå en ny fane
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FINN AKTUELT KURS:

I ny fane blir du overført til et
nytt vindu
Herfra har du følgende valg:
1. Gå rett til påmelding av det
spesifikke kurset og
datoen du ønsker
2. Logg inn på din side, for å
administrere
kurspåmeldinger og
ansatte
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VED PÅMELDING AV DELTAKER/E:

1.

Gå rett til påmelding av det
spesifikke kurset og
datoen du ønsker (f.eks
Jording i jernbaneanlegg

Her finner du nødvendig
informasjon om kurset;
målgruppe, forkunnskaper etc.
2.
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Velg Til påmelding

VED PÅMELDING AV DELTAKER/E:

3.

Her må du logge på med
elektronisk ID
•
Husk å velge din ID,
ikke deltakeren/e du
skal melde på
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VED PÅMELDING AV DELTAKER/E:
4.

5.

6.
7.
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Når du er logget inn vil du få
opp en meny på høyre side;
min profil, mine
påmeldinger, administrer
ansatte etc
På oversikten i midten får
du informasjon om kurset du
skal melde på noen
•
Merk: Her vil ditt navn
stå, som kontaktperson,
epostadresse og
bedriften du er knyttet til
Fakturareferanse: aktuelt for
eksterne utenfor Bane NOR
Velg bedriften du er knyttet
til

VED PÅMELDING AV DELTAKER/E:
6.
7.

Her vil du få opp ansatte
som er knyttet til deg
Velg den personen du
ønsker å melde på kurs

Merk: Her kan du velge flere
personer som skal meldes på
samme kurs og samme dato
8.

Gå til oppsummering
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VED PÅMELDING AV DELTAKER/E:
9.

På neste side får du en
oppsummering

Merk: Her vil du kun få opp
deg selv, selv om du ikke har
meldt på deg selv. Endelig
bekreftelse på hvem du melder
på kommer på epost til
personen, og en epost til deg.
10. Velg bekreft for å trykke
påmeldingen/e gjennom
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VED PÅMELDING AV DELTAKER/E:
11. Her finner du
oppsummering av:
•
Kursinformasjon
•
Personinformasjon
(kun på deg selv) med
informasjon om bedrift
•
Fakturareferanse må
være fylt ut
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VED PÅMELDING AV DELTAKER/E:
12. Dette er eposten du får
tilsendt, denne kommer til
deltaker og til deg som
kontaktperson.
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OVERSIKT OVER PÅMELDINGER
Når du har meldt på deltakere
og ønsker informasjon over
hvilke kurs de er meldt på:

ENDRING ELLER KANSELLERING
AV PÅMELDINGER
1.

Trykk deg inn på kurset du
ønsker å endre eller
kansellere
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ENDRING ELLER KANSELLERING
AV PÅMELDINGER
2.

Velg Trykk her for å melde av

Merk: Ikke bruk feltet som heter
kursavvikling for å endre dato på
påmeldingen.
Skal du endre påmelding/bytte dato?
- Meld av deltakeren ved å følge
punkt 2
- Meld på deltakeren på nytt til korrekt
dato
14

14

LEGGE TIL ANSATT
Dette kan du gjøre når du er logget inn,
finn stegene for dette i starten av
manualen: Finn aktuelt kurs
1.

Gå inn på administrer ansatte
•
Her kan du legge til en
kontaktperson til (i tillegg til deg),
dersom du trenger vikar/skal på
ferie/fordele arbeidet – huk av
for kontaktperson
•
Du kan også legge til en ny
ansatt som du skal være
kontaktperson for
Registrer nyansatt: registrer ansatt
Fyll ut info som bes om

2.
3.
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VERD Å MERKE SEG
•

•
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Når ansatte du er kontaktperson
for slutter; vennligst gi en
tilbakemelding til koordinatoren
på Norsk Jernbaneskole du har
hatt kontakt med. Da kan vi få
slettet personen korrekt i
systemet. Unngå å bruk
funksjonen slett person som du
finner under Administrer mine
ansatte
Ikke bruk valgalternativet
Massepåmeldinger under
menyen Administrer mine
ansatte. Denne funksjonen
fungerer dessverre ikke.

Lykke til med påmeldinger!
Ta kontakt om noe er uklart.
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