
Vejledning -

Parasollens OneDrive

For at kunne oprette eller ændre i registreringen af dine 

feriehusoplysninger mv. gør du følgende.

Benyt eller Klik på linket herunder:

https://onedrive.live.com/about/da-dk/login/

https://onedrive.live.com/about/da-dk/login/


1. Nu skulle du gerne komme til ovenstående side.

Klik på ”Log på” i højre hjørne (se pilen)



2. Du kommer nu frem til Log på. Skriv mailadressen:

parasollen.net@gmail.com - klik på Næste 



3. Du er nu kommet frem til Indtast adgangskode.

Skriv: para2017 - og klik på Log på



4. Du er nu kommet ind på OneDrive. Oppe i højre hjørne skulle der gerne stå

Pia Banche (da Parasollens næstformand står som ejer af mailadressen).

Venstreklik på mappen: 1.1 Kontaktliste over Parasollens medlemmer

ADVARSEL:

Hvis du i forvejen selv benytter One Drive kom-

mer du muligvis ind på din egen OneDrive.

Derfor kan det blive nødvendigt at logge dig ud,

før du kan komme ind på Parasollens OneDrive.

Det kan evt. blive nødvendigt at lukke de pro-

grammer, som du har åbne (især Excel regneark).



Så skal du bare ”Taste”:

parasollen.net@gmail.com

og klik på Næste, så kommer du videre.

2. gang du logger ind - kommer denne

”pop-op” sandsynligvis ikke.

Du kan evt. også bruge din egen mail-

adresse eller dit telefonnummer.

5. OBS. På dette tidspunkt (første gang du forsøger at komme ind på Excel-regnearket)

får du evt. en ”pop-up” med et nyt log på med teksten: Fortæl os hvilken konto du vil

bruge til at åbne ”1.1 Kontaktliste over Parasollens medlemmer”.

mailto:parasollen.net@gmail.com


6. Det er nu vigtigt at du åbner regnearket i Excel og ikke i Excel Online

Dette gøres ved at højreklikke på filen: Parasollen - Medlemsregistrering 3.xlsx



7. Når du har højreklikket på ”Parasollen – Medlemsregistrering3.xlxx” ,

så åbnes et ”rullegardin”, hvor du venstreklikker på ”Åbn i Excel”.

Nu er du klar til at registrere dine medlemsoplysninger.

ADVARSEL:

Hvis du ved en fejl har åbnet

regnearket i Excel Online, skal

du blot lukke siden igen, da du

ikke kan registrere dine oplys-

ninger i denne version.

Gå tilbage til punkt 6, og følg

anvisningen herfra.



8. Nu er du klar til at registrere dine medlemsoplysninger.

Se videoen, der afslutter denne præsentation.

Dette er det første ark i regnearket, benævnt ”Oversigt”. Øverst på denne side finder du en kort

vejledning for hvordan du skal registrere dine oplysninger. (Se vejledningen på en senere slide).

Find din feriefond i oversigten og klik på ”Gå til ark NN”, herefter kommer du automatisk til det

ark, som er forbeholdt dine registreringer.

Husk at sætte kryds ud for de boliger som feriefonden kun lejer, og ikke selv ejer. Desuden

angives ud for hver bolig en landekode.

Anvend de 2-bogstavers landekoder, som bruges f.eks. i domænenavnene for Internetservere. Du

kan evt. se koderne her: http://www.glemsom.dk/lande/landekoder.htm

http://www.glemsom.dk/lande/landekoder.htm


Så let er det at registrere dine medlemsoplysninger.

Jo før du får registreret dine oplysninger, jo bedre.



Parasollen - Medlemsregistrering

Dette regneark anvendes til registrering af oplysninger på Parasollens medlemmer, og det forud-

sættes at den enkelte feriefond/medlemsforening selv vedligeholder sit eget ark, jf. nedenstående 

oversigt.

Den enkelte feriefond/medlemsforening bedes så vidt muligt udfylde alle relevante oplysninger 

om egen fond/forening, jf. skemaet for den enkelte medlemsorganisation.  

Skemaet er opbygget, således at det kun er muligt at skrive i de dertil indrettede felter. Øvrige 

felter er låst for den enkelte medlemsorganisation. Dette af hensyn til en ensartet registrering.

Find din egen feriefond/medlemsforening, iht. nedenstående liste og gå til det ark-nummer, som 

svarer til din medlemsorganisation og udfyld arket. Husk at vedligeholde oplysningerne.

Der kan ikke rettes i stamoplysningerne på dette ark/denne side - ret henvendelse til Parasollen.

(Denne korte vejledning findes øverst på regnearket)



Første gang du er inde på dit ark, skal du udfylde Feriefondens kontaktoplysninger, dvs. E-mail,

tlf.nr., adresse. Desuden de samme oplysninger for administrator, stedfortræder og formand.

Parasollen har i forvejen udfyldt Feriefondens virksomhedsnavn og nr. fra CVR-registeret, og anført

Feriefondens medlem nr. i Parasollen samt oplysning om bookingsystem.

Husk stamoplysninger øverst på siden



Og hvor er vejledningen tilgængelig?

Folderen om

Vejledning – Parasollens OneDrive

på Parasollen’s

udleverede USB-stik.

Lagt på OneDrive

”Parasollen.net@gmail.com”



og så er det bare at gå i gang med registreringen!


