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––  Registrera konto 

Om du inte ser den här bilden,   

klicka på hänglåset uppe till höger 

och välj menyalternativet "Skapa 

konto". 

När du fyller i skola, får du en lista 

"träffar". Välj din skola i listan. 

När du fyllt i alla dina uppgifter och 

klickat på knappen "Gör mig till 

medlem" skickas ett e-

postmeddelande till dig. Klicka på 

länken i det för att slutföra 

registreringen. 

Under Inställningar finns 
Administrera elever - här 
godkänner du elevens 
ansökan. Under Aktiva 
elever kan du redigera 
och ta bort elevens konto. 

Startsidan 

På startsidan (Play/Hem) finns 

aktuell information samt dina "boxar" 

som du skapar på sidan "Sök". 

Menyraden längst upp finns på alla 

sidor. Innehållet i menyraden beror 

på vilka tjänster din skola har. Under 

menyvalet "Mer..." finns aktuella 

länslicenser. 

Under Händelser visas 

meddelanden, t.ex. att en elev 

ansöker om konto. 



 

  Att söka med sökord 

Längst upp finns en sökruta. 

Skriv ett sökord i textrutan så 

kommer en lista med förslag. 

Om du ser det du söker i listan 

kan du välja det direkt. 

Tryck "Enter" för att göra en 

fullständig sökning. 

Sök 

När du söker med sökord 

kommer du till ämnessidan. 

Du kan också gå direkt till sidan 

under Sök. 

Klicka igång filmen direkt från 

sökresultatet med play-knappen, 

märk den som favorit med 

stjärnan eller beställ genom att 

klicka på plusknappen. Om 

filmen har handledning visas en 

symbol. 

Vill du läsa mer, klicka på titeln. 



 

  Filtrering - vad vill du 
se för träffar? 

Klicka dig fram till ett ämne 

överst på sidan för att få mer 

precisa träffar. 

Du kan filtrera dina träffar i 

högerspalten genom att klicka på 

rubriker du önskar inkludera 

(klicka på ordet). 

När du söker med sökord kan du 

få irrelevanta träffar, sortera  

listan efter relevans så kommer 

oftast det du söker högt upp. 

 

Spara filter, lägga till 
"box" på startsidan 

Under "Valda filter" ser du vad 

som skapat det sökresultat du 

ser. 

 Ta bort alla eller delar av 

filtret med "x"-knapparna. 

 Spara en box på startsidan 

med ditt sökresultat. 

 Vill du låsa ditt filter så att det 

används för alla sökningar, klicka 

på spara-knappen. 



 

  

Kommentarer 

Skriv gärna en kommentar, t.ex.  

hur du använt filmen i 

undervisningen! 

Den kommentar du själv har 

skapat kan du själv ta bort. 

Om du ser en olämplig 

kommentar klickar du på 

knappen "Anmäl kommentar". Vi 

kommer snarast kontrollera och 

vidta lämplig åtgärd. 

Se på film och lyssna 
på ljud 

När du klickar på en produkt 

visas sidan med fakta och ev. 

relaterade produkter. 

I spelarens underkant kan du 

välja textning, kvalitet och i 

förekommande fall avsnitt. 

Om du önskar boka fysiskt 

exemplar klicka på "Boka"-

knappen. 

 



 

  

Här kan du frångå 
åldersbegränsning 
– bocka i rutan och 
dela.Tips! Du kan 
göra ett klipp av 
hela filmen. 

Boka 

Under menyvalet "Bokningar" 

finns dina bokningar som du 

ännu ej skickat till oss. 

Under fliken "Min kalender" ser 

du tidigare, pågående och 

kommande lån. Bokningen syns i 

kalendern efter att du fått en 

bokningsbekräftelse. 

Dela / Skapa klipp 

Du kan dela en film på t.ex. 

Facebook, via e-post eller bädda 

in filmen ("</>"-symbolen) på en 

blogg eller lärplattform. 

Du kan enkelt skapa ett klipp 

med en start och stopp-punkt 

och förhandsgranska resultatet. 

Klippet kan du spara i favoriter 

genom att klicka på favorit-

stjärnan under "Dela/Skapa 

klipp". 
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Skapa ditt samsök 

Klicka på menyvalet "Lägg till 

sökfönster". 

Bocka i fönster du vill använda 

och klicka på "Spara". 

Du kan dra-släppa fönster och 

själv bestämma storlek och 

placering. Resultatet sparas till  

nästa gång. 

Samsök 

Under menyvalet Samsök kan du 

välja flera resurser att söka i vid 

samma tillfälle. 

Vilka resurser du kan använda 

beror på avtal din skola/kommun 

har. 

Samsök kommer att utvecklas 

med fler alternativ. 

 

 



 

  

Organisera favoriter 

För att skapa en mapp, klicka på 

ikonen med mapp och "+"-

tecken. Klicka på mappen med 

pennan och ge mappen ett 

namn. 

Nu kan du dra artiklar t.ex. filmer 

från Play till mappen.  

Om du vill skapa en undermapp, 

tryck på mappen med plus igen, 

ge den ett namn, och dra-släpp 

sedan mappen till där du vill ha 

den. 

Favoriter 

Klicka på stjärnan intill titeln för 

att spara artikeln som en favorit. 

Alla favoriter samlas under resp. 

tjänsts namn, t.ex. filmer  i 

"Play". 

Du kan organisera favoriterna 

genom att skapa och namnge  

mappar, den kommer även finns 

kvar i samlingsmappen. 

 

 



 

 

Appar för iPhone/iPad 
och Android 

Webbsidan SLI.SE fungerar på 

dessa enheter men undertexter 

på filmer fungerar inte. 

Om du laddar hem vår app 

fungerar även undertexter på 

dessa enheter. 

Appen är en förenklad version av 

webbsidan och är utformad för 

att snabbt och enkelt titta på film. 

Sök på "SLI.SE Play" i Google 

Play resp. Apple AppStore. 

Kontakta AV-Media Kronoberg 

Vi hoppas att du tycker om Mediekatalogens nya layout och funktioner! Ring till oss om du har frågor eller vill 

ha hjälp. Boka gärna en kostnadsfri skolbesökstid så kommer vi till er och visar. 

AV-Media Kronoberg 
Besöksadress: Nygatan 20 Växjö 
Postadress: Region Kronoberg, 351 88 Växjö 
 
Telefon: 0470- 58 80 00 (vxl) 
E-post: avm@kronoberg.se 
 
Bokningens telefonnummer: 0470- 58 30 96, 58 30 97 
Telefontid: 08.30-12.00 och 13.00-16.00 
Besökstid: 08.00-12.00 och 13.00-16.30 
 
Välkommen att kontakta oss! 


