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INLEDNING 

När du köper gruppmedlemskap i iSing skapas en grupp åt dig, för vilken du blir Ägare. 

 

Kopplat till varje grupp finns tre roller: 

• Ägare 

• Administratör (som också är Medlem) 

• Medlem 

 

Nedan beskriver vi vilken information som respektive roll får i samband med registrering av 

grupp-medlemskap i iSing.  

 

Det står dessutom lite om vad man förväntas göra i respektive roll. 
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ÄGARE 

Som Ägare blir din första uppgift att bjuda in medlemmar till gruppen.  

 

Du går till sidan Mitt konto med länken i översta vita menyn och väljer Grupp i menyn till 

vänster. 

 

 
 

Om du har flera grupper väljer du en av dom och klickar på gruppnamnet eller Visa > 

 

 
 

 

Du hamnar på sidan Lägg till medlem. 
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Härifrån sköter du administrationen av din grupp/dina grupper. Du kan  

• Se din grupps medlemmar (ändra roll, ta bort) (Medlemmar) 

• Lägga till medlemmar 

• Se gruppens tekniska och administrativa status (Inställningar för grupp) 

 

Välj i menyn till vänster. 

 

Du bjuder in nya medlemmar genom att skicka en inbjudan. Enklast (och säkrast) genom att 

ange den blivande medlemmens e-postadress och välja roll för denne, normalt Medlem. 

 

Det går även att skicka ut en länk, typiskt i ett mail till ”alla” i gruppen (t.ex. via en 

maillista). Denna metod är mindre säker, eftersom inbjudan inte är personlig. Vem som helst 

som får tag på länken kan registrera sig som medlem i gruppen, vilket kan vara besvärligt att 

följa upp. Var därför restriktiv med att använda ”länk-varianten”.  

 

Om du inte tänker göra allt jobb själv så kan du utse någon eller några medlemmar till 

Administratörer. På så vis kan du ”äga” flera grupper, men överlåta skötseln av dom till 

någon annan, t.ex. en kollega. Administratörer får befogenheter att bjuda in eller ta bort 

Medlemmar, men dom kan normalt inte utse andra Administratörer – det kan bara du som 

Ägare göra. 

 

Administratörer får, på samma sätt som Ägaren, menyvalet Grupp till vänster i sin vänstra 

kontopanel. Administratören får dock bara möjlighet att inspektera medlemmarna samt att 

bjuda in nya Medlemmar. Se mer om detta i avsnittet Administratör. 

 

För att se din grupps medlemmar klickar du på Medlemmar.  

 

Tittar du på ”fliken” Medlemmar så ser det ut så här: 

 

 
 

Här listas alla medlemmar, dvs. personer som fått en inbjudna och valt att registrera sig för att 

ansluta till gruppen och därmed få tillgång till tjänsten. Det finns också möjlighet att ta bort 

medlemmar i denna ”vyn”. 
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Tittar du istället på ”fliken” Väntande inbjudningar, så möts du av denna bild: 

 

 
 

Här kan du för varje inbjuden person välja att upprepa inbjudan (Återskicka), att byta roll för 

den inbjudna personen (Ange som <ny roll>) samt att avbryta inbjudan (Avbryt). 

 

Väljer du sidan Inställningar för grupp möts du av följande bild: 
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Här ser du lite data om din grupp, bl.a.: 

• Namn 

• Vilken medlemsskapstyp medlemmarna har 

• Antal platser i gruppen 

• Antal medlemmar 

 

De går att byta namn på gruppen, men namnet måste alltid vara unikt. 

 

Knappen Betalning tar dig till dialog om betalning av avgiften för ditt grupp-medlemskap. 

Normalt sker debiteringen av medlemsavgiften/prenumerationen automatiskt varje månad.  

 

Knappen Lägg till platser öppnar en dilaog som ger dig möjlighet att utöka antalet paket om 4 

medlemmar som din prenumeration täcker. 

 

(Skulle du behöva minska antalet platser får du kontakta supprt@ising.se) 

 

Välkomstbrev 

För att hjälpa dina gruppmedlemmar att komma igång med sina grupp-medlemskap/ 

prenumerationer kan det vara en god idé att du som Ägare (eller Administratör) skickar ut ett 

meddelande där du kort informerar om ”vad som komma skall”. Det är en fördel om detta 

meddelande går ut INNAN medlemmarna nås av inbjudan från iSing – det kan spara många 

frågor till dig. 

 

 

Hej Namn, 

 

<Inledande text om varför ägaren till gruppen har tecknat en grupp-prenumeration på iSing, 

etc. Du skriver själv…> 

 

Här får du en liten ”lathund” som hjälper dig att bli gruppmedlem i iSing.  

De gula meningarna utgör tillsamman en ytterligare kondenserad vägledning. 

 

Du kommer inom kort att få ett e-postmeddelande från iSing.se med inbjudan att bli medlem i 

en grupp på nätplatsen iSing.se, som är en träningstjänst för sångare. Om du  sjunger i en kör 

är det troligt att namnet på gruppen är samma som (eller påminner om) din körs namn. 

 

Öppna e-postmeddelandet, som kommer från avsändaren webshop@ising.se och har titeln:  

Du har blivit inbjuden att gå med i <Gruppnamn>  (Meddelande nr 1)  

 

Om du inte hittar något sådant meddelande i inkorgen på ditt e-postprogram kan du istället 

söka i den s.k. skräpkorgen. Det händer att meddelanden från iSing.se hamnar där. Passa i så 

fall på att godkänna kommande meddelanden från ising.se (klassificera dem som icke-skräp). 

 

I meddelandet står bl.a. följande: ”Klicka på bekräftelselänken nedan för att registrera dig 

för ett medlemskap och acceptera din inbjudan.” 

 

När du klickat på länken kommer du till en webbsida för registrering hos iSing.  
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Allt du behöver göra är att i sektionen till vänster, under rubriken Registrera, skriva in för- 

och efternamn. Din e-postadress är redan ifylld. I och med att du sedan trycker på knappen 

Registrera, så godkänner du att iSing hanterar vissa personuppgifter. Detta är ett krav i den 

Europeiska integritetslagen GDPR. 

 

FÖRSÖK INTE LOGGA IN i detta läget – det går inte, för du har inte fått ditt användarnamn 

eller lösenord ännu! 

 

Går du tillbaka till din inkorg för e-post finns 2 nya meddelanden från iSing. 

 

Det ena har titeln: Ditt iSing®-konto har skapats! (Meddelande nr 2) 

Detta meddelande innehåller två viktiga uppgifter: 

- Ditt användarnamn 

- Ditt (tillfälliga) lösenord 

 

Det andra har titeln: Välkommen till iSing! (Meddelande nr 3) 

Meddelandet är en hälsning från oss på iSing med lite uppmuntrande tillrop och tips om hur 

du kan komma igång att sjunga med iSing. 

 

Dags att besöka iSing.se. Surfa dit med din mobil, padda eller dator. 

 

Välj menyalternativet Logga in och använd dina inloggningsuppgifter från Meddelande nr 2. 

OBS att användarnamn kan innehålla blanktecken. Bäst är att klippa och klistra hela 

användarnamnet – då kommer allt med. 

 

Du landar nu på sidan Övningarna, som är iSings interna startsida. Härifrån når du allt 

innehåll. Du kan även använda menyn i det gula fältet (tre streck på mobilen) för att navigera.  

 

Läs gärna sidan ”Så använder du iSing” för att bekanta dig med tjänsten. 

 

Hoppas att du tycker som vi - att sjunga med iSing är både enkelt, roligt och nyttigt! 

 

/iSing-teamet: Chris och Johan 

 

<Avslutande text från dig till din grupp> 

 

 

 

I de följande avsnitten beskriver vi de två övriga rollerna – Administratör och Medlem. 
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ADMINISTRATÖR 

Den som blir inbjuden som Administratör får följande mail och uppgifter att lösa. 

 

I exemplen (skärmbilderna) nedan heter gruppen i vissa fall <Testgrupp B> med ägare <Johan 

Bendz>. 

 

1. Först ett mail från iSing med en inbjudan. 

 

 

 

Till Administratören från iSing webshop:  

 

Titel: Du har blivit inbjuden att gå med i <Gruppnamn> 

 

<Ägarnamn> har bjudit in dig till 
<Gruppnamn> på iSing®. 

 

Detta ger dig Medlemskap Bas Månad åtkomst. 

Klicka på bekräftelselänken nedan för att logga in och acceptera din inbjudan. 

Klicka här för att gå med i gruppen <Gruppnamn>  

  

 

 

 

 

2. Klicka på länken, så kommer du till en webbsida hos iSing. 
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Normalt så har den inbjudna personen inget konto hos iSing sedan tidigare och ska därför 

registrera sig.  

 

E-postadressen känner iSing redan till, så den är ifylld. Återstår för- och efternamn. 

 

Godkännandet att man vill ha mailutskick från iSing är också redan ifyllt. Klicka för att välja 

bort våra Nyhetsbrev (några per år). (Ev saknas denna…) 

 

(Den sista kryss-boxen ”I want to…”  finns inte längre… ) 

 

3. Så fort du registrerat dig får du ett bekräftelsemail från iSing med dina 

användaruppgifter: Användarman och Lösenord. Du kan enkelt byta lösenordet till 

något enklare, eller så låter du din webbläsare komma ihåg det åt dig! 

 

OBS Att det händer att mail från iSing hamnar i skräpkorgen i ditt e-postprogram. 

Leta där om du inte ser något i Inkorgen. 
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Till Administratören (ny medlem) från iSing webshop 

 

Titel:  Ditt iSing®-konto har skapats! 

 

Välkommen till iSing® 

 

Hej Namn 

Tack för att du skapade ett konto hos iSing®. Ditt användarnamn är xyzxyz.  

Du når ditt konto för att se dina ordrar, byta ditt lösenord och annat här: 

https://ising.se/sv/mitt-konto/ 

Ditt lösenord har genererats automatiskt: zyzxyz 

Vi ser fram emot att träffa dig snart. 
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4. Du får också ett välkomstmail från Chris på iSing, på samma sätt som alla nya 

betalande medlemmar. 
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5. Du är nu medlem och kan börja använda iSings övningar. 

 

Ditt medlemskap löper så länge gruppens Ägare upprätthåller gruppen. 

 

6. Du är också en utpekad Administratör i gruppen och kan hjälpa Ägaren att hantera 

medlemmarna. 

 

Du går till sidan Mitt konto med länken i översta vita menyn och väljer Grupp i menyn till 

vänster. 

 

 
 

Om du har flera grupper väljer du en av dom och klickar på gruppnamnet eller Visa > 
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Du hamnar på sidan Lägg till medlem. 

 

Härifrån sköter du administrationen av din grupp/dina grupper. Du kan  

• Se din grupps medlemmar (ta bort) (Medlemmar) 

• Lägga till medlemmar 

• Se gruppens tekniska och administrativa status (Inställningar för grupp) 

 

Välj i menyn till vänster. 

 

Du bjuder in nya medlemmar genom att skicka en inbjudan. Enklast (och säkrast) genom att 

ange den blivande medlemmens e-postadress och välja roll för denne, normalt Medlem. 

 

Det går även att skicka ut en länk, typiskt i ett mail till ”alla” i gruppen (t.ex. via en 

maillista). Denna metod är mindre säker, eftersom inbjudan inte är personlig. Vem som helst 

som får tag på länken kan registrera sig som medlem i gruppen, vilket kan vara besvärligt att 

följa upp. Var därför restriktiv med att använda ”länk-varianten”.  

 

För att se din grupps medlemmar klickar du på Medlemmar.  

 

Tittar du på ”fliken” Medlemmar så ser det ut så här: 
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Här listas alla medlemmar, dvs. personer som fått en inbjudna och valt att registrera sig för att 

ansluta till gruppen och därmed få tillgång till tjänsten. 

 

Tittar du istället på ”fliken” Väntande inbjudningar, så möts du av denna bild: 

 

 
 

Här kan du för varje inbjuden person välja att upprepa inbjudan (Återskicka), att byta roll för 

denna (Ange som <roll>)samt att avbryta inbjudan (Avbryt). 

 

Väljer du sidan Inställningar för grupp möts du av följande bild: 
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Här ser du lite data om din grupp, bl.a.: 

• Namn 

• Vilken medlemsskapstyp medlemmarna har 

• Antal platser i gruppen 

• Antal medlemmar 
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MEDLEM 

1. Som ny medlem i ett grupp-medlemskap på iSing får du en inbjudan från en Ägare 

eller Administratör. 

 

 

 

Mail till ny Medlem från iSing webshop;  

 

Titel: Du har blivit inbjuden att gå med i <Gruppnamn> 

 

<Ägarnamn> har bjudit in dig till 
<Gruppnamn> på iSing®. 

 

Detta ger dig Medlemskap Bas Månad åtkomst. 

Klicka på bekräftelselänken nedan för att logga in och acceptera din inbjudan. 

Klicka här för att gå med i gruppen Testgrupp B  

  

 

 

 

2. Klicka på länken, så kommer du till en webbsida hos iSing. 
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Normalt så har den inbjudna personen inget konto hos iSing sedan tidigare och ska därför 

registrera sig.  

 

E-postadressen känner iSing redan till, så den är ifylld. Återstår för- och efternamn. 

 

Godkännandet att man vill ha mailutskick från iSing är också redan ifyllt. Klicka för att välja 

bort våra Nyhetsbrev (några per år). (Ev saknas detta…) 

 

(Den sista kryss-boxen ”I want to…”  finns inte längre… ) 

 

3. Så fort du registrerat dig får du ett bekräftelsemail från iSing med dina 

användaruppgifter: Användarman och Lösenord. Du kan enkelt byta lösenordet till 

något enklare, eller så låter du din webbläsare komma ihåg det åt dig! 

 

OBS Att det händer att mail från iSing hamnar i skräpkorgen i ditt e-postprogram. 

Leta där om du inte ser något i Inkorgen. 
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Till Ny medlem från iSing webshop 

 

Titel:  Ditt iSing®-konto har skapats! 

 

Välkommen till iSing® 

 

Hej Namn 

Tack för att du skapade ett konto hos iSing®. Ditt användarnamn är xyzxyz.  

Du når ditt konto för att se dina ordrar, byta ditt lösenord och annat här: 

https://ising.se/sv/mitt-konto/ 

Ditt lösenord har genererats automatiskt: zyzxyz 

Vi ser fram emot att träffa dig snart. 

  

 

 

 

4. Du får ett välkomstmail från iSing, på samma sätt som alla nya betalande medlemmar. 
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5. Du är nu medlem och kan börja använda iSings övningar. 

 

Ditt medlemskap löper så länge gruppens Ägare upprätthåller gruppen. 
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