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Din profil og dens funktioner



En tur gennem din personlige 
medlemsside, de tilgængelige 
funktioner og en vejledning om, 
hvordan du konfigurerer de vigtigste 
indstillinger og funktioner for at få 
din profilside til at fungere optimalt.

Om



Resumé

Medlemsprofilerne er fuldt tilpassede, så du kan give din profil et unikt udseende, 
herunder at ændre billedformatforholdet, profilfotoformen og meget mere. 
Profiloverskriften indeholder også et medlem bioområde, hvor medlemmer kan 
skrive en kort beskrivelse om sig selv. Du kan vælge at vise sociale ikoner på dit 
profilkort på biblioteket. Disse sociale ikoner er knyttet til de sociale felter i den 
foruddefinerede felteliste. Alle medlemmer kan nemt administrere deres egne 
konti direkte fra forsiden af vores websted.

På fanen Fortrolighed kan medlemmerne kontrollere deres profil privatliv. 
Medlemmer kan gøre deres profil privat, og de kan også skjule deres profil fra 
visning i medlemsmapper.



Din profil



Hvad er det

Brugere kan nemt registrere og blive medlemmer alle fra 
forsiden af vores hjemmeside. Logget ind vil have 
adgang til deres profilside med alle funktionaliteter som 
messaging, chat, post på deres væg og så videre. For at 
få adgang til Fællesskabet klik på linket "Fællesskab" fra 
topmenuen.

Nøglefunktioner

● Tilmeld dig en konto
● Log ind på profilsiden
● Log ud
● Nulstil mistet adgangskode
● Log ind med Social Network-konto
● Brugerdefineret udseende
● Tilføj dit eget bio til din profilside
● Tilføj Cover Photo
● Tilføj profilbillede
● Tilføj dine sociale netværk Links
● Få bekræftet
● Søg medlemskatalog
● Privacy Control
● Følg andre medlemmer
● Tilføj venner
● Chat med venner
● Send private beskeder

1/2

Private meddelelser - Begræns privatbesked til venner, så kun venner 
kan beskrive hinanden
Social aktivitet - Begræns aktivitet vist i feedet til aktivitet fra kun venner
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Adgang
& Profil side



Billeder
2/2

Alle ændringer i 
indstillingerne 
relateret til dit 
medlemskab og 
profilside kan gøres 
ved at få adgang til 
indstillingslinket fra 
fællesskabsmenuen til 
venstre på skærmen.

Adgang
& Profil side



Hvad er det

Med venner-funktionen kan du øge din interaktion på 
vores hjemmeside ved at tillade andre medlemmer at 
blive dine venner og ved at sende og acceptere / afvise 
venneforespørgsler.

Nøglefunktioner

● Tilføjer venner til din profilside
● Viser tilhængere / følgende statistikker 

på din profil
● Send venskabsforespørgsel via en knap i 

profilkort på medlemsmapper
● Send venskabs forespørgsel via en knap 

i hvert medlems profil
● Tilføjer en fane til profiler, der viser en 

liste over medlems venner
● Tilføjer en fane til profiler, der viser en 

liste over medlemmets 
venneanmodninger.

● Tillad medlemmer at begrænse deres 
profil til deres venner

● Medlemmer modtager en e-mail-besked, 
når nogen sender dem en 
venneanmodning

● Medlemmerne modtager en 
email-besked, når nogen accepterer 
deres venneanmodning

1/2

Private meddelelser - Begræns privatbesked til venner, så kun venner 
kan beskrive hinanden
Social aktivitet - Begræns aktivitet vist i feedet til aktivitet fra kun venner
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Venner



Venner
Billeder
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Du kan justere 
privatlivets 
indstillinger fra 
skærmen for 
avanceret styring og 
afgøre, hvem der kan 
se din profil.

Verificerede brugere 
kan se andre 
verificerede brugere 
profil og sende 
anmodning om at 
være venner eller følge 
dem.



Abonnenter
Hvad er det

Med tilhængernes funktion kan du øge din 
interaktion på vores samfund ved at tillade 
andre medlemmer at følge dig og omvendt.

Nøglefunktioner

● Tilføjer en følg / ufølge knap til 
medlemsprofiler

● Viser tilhængere / følgende statistikker 
på deres profil

● Tilføjer en følg / ufølge knap til profilkort 
på medlemsmapper

● Viser tilhænger / efterfølgende statistik 
på profilkort på medlemsmapper

● Tillad medlemmer at begrænse deres 
profil til deres tilhængere

● Tillad medlemmer at begrænse deres 
profil til kun personer, de følger

● Medlemmer modtager en e-mail-besked, 
når nogen følger dem

● Medlemmer kan slukke for modtagelsen 
af e-mail-meddelelser fra deres 
kontoside

● Vis et medlems efterfølgere og / eller 
hvem de følger i sidelinjen med widgets
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Notifikationer - Medlemmer kan modtage en anmeldelse, når nogen følger 
dem. Private meddelelser - Tilføjer følger begrænsninger til private 
meddelelser, der giver medlemmerne mere kontrol over, hvem der kan 
sende dem en privat besked

BEMÆRK



Abonnenter
Billeder
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Beslut dig, hvordan du 
får besked, hvis andre 
medlemmer følger dig.

Se, hvem andre 
medlemmer følger, og 
vælg dem, du vil følge.



Underretninger
Hvad er det

Denne funktion tilføjer et realtidsvarselsystem 
til vores websted, så brugerne kan modtage 
opdateringer og underretninger direkte på 
vores hjemmeside, når de sker. Dette hjælper 
med at øge medlemmernes engagement.

● Underret medlem, når medlemsrollen er 
ændret.

● Underret medlem, når nogen 
kommenterer deres indlæg

● Underret medlem, når nogen svarer på 
en af deres kommentarer

● Underret medlem når et andet medlem 
ser deres profil

● Underret medlem, når gæsterne ser 
deres profil

● Underret medlem, når nogen forlader 
dem en anmeldelse / bedømmelse

● Underret medlem, når de modtager point 
ved at udføre en bestemt handling

● Hvert medlem har en meddelelsesside 
for at se tidligere meddelelser

● Tillad medlem at kontrollere hvilke 
meddelelser der er tændt, og hvilke 
meddelelser de ikke ønsker at modtage

1/2

Medlemmer kan slette notifikationer
Systemet viser antallet af meddelelser i browser fanen, f.eks. (5)
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Nøglefunktioner



Underretninger
Billeder
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Sidepanel meddelelser 
kan fås ved at klikke 
på det røde klokkeikon 
nederst til venstre på 
skærmen.

Bestem hvilke 
meddelelser der skal 
vises

A B

(A)

(B)



Profil
Fuldstændighed

Hvad er det

Med udvidelsen af profilens fuldstændighed 
opfordrer vi medlemmerne til at fuldføre deres 
profiler. Dette er en af de bedste måder for et 
medlem at sikre, at andre medlemmer engagerer sig. 
En tom profil viser ikke hvem du er og hvad du kan 
lide og giver ikke nye tilhængere og venner.

● Display profile fields a member has yet 
to complete and progress bar via sidebar 
widgets

● Members can complete profile fields via 
pop-up anywhere on site or can go to 
profile to complete the fields

● Each field contributes to completion (e.g 
gender is worth 5%, country is worth 
10%)

● Widgets disappear once a member 
completes their profile

● Display profile progress bar on the 
sidebar
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Verificerede medlemmer skal have deres profil fuldstændighed generelt 
score ikke lavere end 65%.
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Key Features



Billeder
2/2

Fyldning af felterne er 
en let opgave og vil 
give dig fordelene ved 
ikke at være anonym 
for andre. Det er let at 
holde styr på, hvilke 
oplysninger du stadig 
kan føje til din profil.

Profil
Fuldstændighed



Hvad er det

Funktionen social aktivitet øger engagementet og 
giver medlemmer mulighed for at interagere med 
hinanden.

Medlemmer kan oprette indlæg på deres væg og se, 
hvilke andre medlemmer der er ved at modtage 
øjeblikkelige meddelelser.

● Tillader medlemmer at oprette offentlige 
vægindlæg

● Tilføjer en aktivitetsfan til medlemsprofilen, der 
viser et medlems aktivitet

● Medlemmer kan sende ind på et andet medlems 
profil

● Vis global aktivitet væg
● Vis aktivitet væg for nuværende indlogget medlem
● Medlemmer kan oprette et indlæg og vedhæfte et 

billede til posten
● Medlemmer kan redigere wall posts fra front-end
● Embeds YouTube & Vimeo videoer direkte på 

aktivitetsstrøm, hvis medlemmet indsender en url
● Medlemmer kan tilføje hashtags til indlæg og andre 

medlemmer kan klikke på hashtag for at se alle 
indlæg, herunder den hashtag

● Medlemmer kan kommentere og lide indlæg og 
også svare på kommentarer

● Medlemmer kan rapportere specifikke vægposter
● Medlemmer kan gøre deres væg privat eller synlig 

kun af medlemmer via kontosiden
● Vis, når et medlem følger et andet medlem i aktivitet

1/2

Tillad medlem at gøre deres mure tilgængelig for hans tilhængere eller 
personer, de følger
Integrationer med meddelelsesudvidelse
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Nøglefunktioner

Social 
Aktivitet



Billeder
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Når du er logget ind på 
din profilside, kan du 
øjeblikkeligt læse 
meddelelserne for at 
se, hvad der er på eller 
tjekke din væg og se, 
om nogen af dine 
venner har skrevet 
noget. Herfra kan du 
svare og fortsætte 
samtalen.

Social 
Aktivitet



Hvad er det

Den sociale login-udvidelse gør det muligt for 
medlemmerne nemt at registrere / logge på vores 
websted ved hjælp af deres sociale netværkskonti 
(Facebook, Twitter, Google+).

● Tilføj sociale login knapper til 
registrering og login formularer.

● Medlemmer kan øjeblikkeligt logge ind 
på vores hjemmeside uden at indtaste 
nogen detaljer, efter at de har registreret 
på stedet.

● Medlemmer kan forbinde / afbryde 
sociale netværk via deres kontoside.

Understøttede sociale netværk

● Facebook
● Twitter
● Google+

1/2

På grund af sociale netværkspolitikker importerer denne udvidelse kun 
basismedlemsinformation fra netværket
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Nøglefunktioner

Social 
Log på



Billeder
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Website besøgende 
søger en rigtig enkel 
og bekvem måde at 
logge ind på 
websteder, og hvilken 
bedre måde end at 
bruge deres 
eksisterende sociale 
konti som Facebook, 
Twitter eller Google+ 
til dette formål.

Social 
Log på



Hvad er det

Med medlems anmeldelser funktionen har vi tilføjet 
et 5 stjernet medlems klassificering og review 
system til vores hjemmeside, så medlemmer kan 
vurdere / vurdere hinanden.

● Medlemmerne kan forlade mellem 1 og 
5 stjerner

● Medlem kan indtaste en anmeldelse titel 
og gennemgå kommentar

● Medlems Kataloget vises først af højest 
bedømte medlemmer

● Vis medlemmets stjerne klassifikation 
på medlems appen og profiloverskriften

● Tilføjer en anmeldelse faneblad til hver 
medlemsprofil

● Tillad medlemmer at rapportere / flagge 
visse anmeldelser
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Sender en email til et medlem, når nogen forlader en anmeldelse af dem
BEMÆRK

Nøglefunktioner

Medlem
Anmeldelser



Billeder
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Måske har du set 
denne funktion på 
LinkedIn, 
"Endorsements."

LinkedIn 
introducerede denne 
nye funktion, hvor 
"Med kun et klik kan 
du nu tilslutte dine 
forbindelser til en 
færdighed, de har 
opført på deres profil 
eller anbefale en, de 
ikke har tilføjet 
endnu."

Medlem
Anmeldelser



Beskeder
Private meddelelser

NøglefunktionerHvad er det

Ved at tilføje et privat messaging-system til vores 
websted tillader vi medlemmer at beskrive hinanden 
privat. Et perfekt værktøj til en platform som vores, 
hvor medlemmerne har brug for at interagere med 
hinanden.

● Tillader medlemmer at sende private beskeder 
til andre medlemmer

● Tilføjer en beskedknap til medlems profiler, 
som lader medlemmer sende en privat besked 
til det pågældende medlem via meddelelser 
modal

● Tilføjer en meddelelse faneblad til hver 
medlemsprofil, så medlemmer kan se alle 
samtaler og læse / sende private beskeder fra 
profil

● Automatisk opdatering af private beskeder
● Evne til at tilføje humørikoner til hver privat 

besked let
● Tilføjer mulighed for medlemskonto side for 

medlemmer at afgøre, om de vil modtage 
private beskeder eller ej

● Sender en e-mail-besked til medlemmer, når 
nogen starter en ny samtale med dem

● Tilføjer mulighed for medlemskonto side, så 
medlemmer kan tænde / slukke for at modtage 
en e-mail-meddelelse til nye samtaler

● Inkluderer blokfunktion, så medlemmerne kan 
blokere bestemte medlemmer fra at sende 
besked til dem og giver også mulighed for at 
blokere medlemmer fra kontosiden

1/2



Billeder
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Funktionen Private 
Messages integreres 
med:

Følgere - Medlemmer 
kan beslutte at lade 
kun medlemmer, der 
følger dem, sende 
dem besked.

Online medlemmer - 
Viser en grøn prik ved 
siden af medlemmet, 
når medlem er online

I sidste ende er du 
den, der besluttede 
hvem der kan sende 
dig private beskeder.

Beskeder
Private meddelelser



NøglefunktionerHvad er det

Belønningsfunktionen er et adaptivt point 
management system.

● Belønningsmedlemmer til opdatering af 
profilbillede

● Belønningsmedlemmer til opdatering af 
profil

● Belønningsmedlemmer for at tilmelde 
dig eller logge på vores hjemmeside

● Vis medlemssaldo på deres kontoside
● Vis medlemsbalance, badges eller rang 

på deres profil
● Vis medlemmets fremdriftslinje smukt 

på deres profil

1/2Belønning



Belønning
Billeder
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Vis dine badges og en 
fremdriftslinje til 
næste badge

Rang er, hvad der gør 
en forskel. Vi har 
forskellige niveauer 
fra begynder til de 
mest erfarne niveauer.



NøglefunktionerHvad er det

Tilføjer et medlemskontrolsystem til vores websted, 
så medlemmerne kan anmode om verifikation og 
blive verificeret manuelt af webstedets administrator.

● Medlemmer kan indsende en anmodning 
om at få deres konto verificeret

● Medlemmer kan annullere 
verifikationsanmodning

● Verificerede medlemmer vil have blå 
verifikations badge vises på deres profil 
og på medlemsmapper

● Medlemmerne modtager en e-mail, når 
deres konto er blevet bekræftet

1/2

Viser aktiv blå, når et medlem er verificeret
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Bekræfte



Bekræfte
Billeder
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Du kan anmode om at 
blive verificeret fra din 
profiloverskrift

Verificerede 
medlemmer kan se 
medlemmerne 
bibliotek og bruge 
søgemaskinen



Online Community er bygget af et 
lille distribueret team. Vi favner helt 
fjernarbejde og som forretningssind 
har vi ingen grænser for, hvad der 
kommer næste gang. Forvent nye 
spændende funktioner meget snart.

Konklusion


