Intro til hjemmesiden
Log ind på hjemmesiden er i august 2013 ændret. Det er nu din e-mail, der skal indtastes, ikke dit medlemsnummer, som alle havde svært ved at huske.

Gå til www.hoejlund-juul.dk
Første gang, du skal ind på hjemmesiden,
skal du skifte password.
Klik på ”Nyt password”

E-mail: din e-mail
Gamle password: Er meldt ud i medlemsudsendelsen
Nye password: dit nye password, der skal
bestå af mindst 5 anslag.
Gentag nye password: gentag dit nye
password
Klik på ”Skift password”.

Du får en besked om, at dit password er
ændret
klik OK og du er logget ind.
Næste gang du logger på, er det med din
e-mail + dit nye password.
Du kan ændre din e-mail, når du er inde,
og du kan ændre password igen, hvis du vil
det.

Du kan ikke komme ind på hjemmesiden,
hvis din e-mail ikke er oprettet i medlemskartoteket. Så må du sende en mail til
cha@eaaa.dk, så den kan indtastes.
Børn med e-mail indtastet kan også komme ind, hvis de kan lokke password fra
den, der betaler kontingentet.

Når du er inde kan du tilmelde din kontingentbetaling til betalingsservice, hvis du
har konto i et pengeinstitut i Danmark. Din
kontingentopkrævning vil stå på din Betalingsservice for juni måned, hvis du tilmelder dig inden den 18. maj i året. Dit kontingent vil herefter automatisk blive opkrævet år efter år i juni måned.
Klik på Betalingsservice

Indtast CPR-nr.
Reg. nr.
Kontonr.

Klik send

Klik på Skriv i gæstebogen

Her kan du skrive et indlæg i gæstebogen.
<br> giver linjeskift.
Tryk på den grønne knap, når indlægget
skal uploades til hjemmesiden.

Hvis dit indlæg skal rettes, kan du også det.
Klik på Rettes, så får du mulighed for at
rette dit indlæg.

Slægtsarkivet vil fremover ligge beskyttet i
et dansksproget program, der hedder MyHeritage, som du skal inviteres til at få
adgang til. Du får altså ikke adgang bare
ved at trykke på menuen, men send en
mail til cha@eaaa.dk, så får du tilsendt et
log in.

Det ny billedarkiv er indtil videre ikke beskyttet af password.

Du kommer frem til det ved at klikke i menuen ”Det nye billedarkiv”.

Hvis du vil uploade billeder, skal du inviteres af en af dem, der bruger det. Send en
mail til cha@eaaa.dk, så kan du blive inviteret.

