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DLF InSite
Materiale til medlemmer
Århus Lærerforening har udarbejdet en præsentation til medlemmer om brugen af DLF InSite. ÅLF har venligt stillet den til rådighed for kredsene – se bilag 1. Kredsen bedes videreformidle præsentationen til TR, som kan dele den på skolen.
App
Appen til DLF InSite er en generel udviklingsopgave fra leverandøren af systemet og er ikke
tilpasset DLF specifikt. Appen er nu frigivet til alle. ERFA-gruppen er blevet bedt om at teste
appen.
Når brugeren er logget på appen, vises alle de opslag, som brugeren abonnerer på. F.eks.
kredsudsendelser. Det er muligt at åbne kredsudsendelsen og læse teksten på mobiltelefonen. Man kan ikke kommentere og kommunikere via appen. Den er udelukkende til brug for
information og advisering om nyt på DLF Insite.
Vedhæftet findes en vejledning til appen, som bl.a. indeholder de nødvendige oplysninger
for at få adgang – se bilag 3.
Appen er en version 1.0, hvilket betyder, at den har visse mangler. Den kan pt. ikke lave push
-notifikationer, så der modtages besked om nyt indhold i meddelelsesfeltet på mobiltelefonen, men på iOS (Apple iPhone mv.) kan man få vist antal ulæste nye indlæg som et tal oven
på app-ikonet (ligesom man typisk ser med mail- og sms-apps). Åbnes appen vil det være
tydeligt, hvor der er nyt indhold. Appen har god forbindelse til DLF InSite. Læses et indlæg på
DLF InSite via almindelig browser, vil den også stå som læst i appen.
Personligt abonnement på DLF InSite
Et abonnement giver brugeren mulighed for at modtage notifikationer, når der kommer nyt
indhold i dennes grupper. Notifikationerne vises under ”min profil”, i appen og på sigt som
en mailbesked. Læs mere i bilag 2, som er en vejledning til opsætning af personligt abonnement i DLF InSite.
OK18
Der er oprettet et OK18-område i vidensbanken. Her findes den seneste udgave af konfliktABC’en og indlejret information fra dlf.org. Ved konflikt er systemet forberedt med grupperum til dialog herom både i de virtuelle faglige klubber og ’information fra sekretariatet’.
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