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Copedia brugermanual 
At lære af landdistriktsudviklings erfaringer i Tyskland og i Danmark. 

Hvad er Copedia? 
Copedia opstod af Interreg projektet Benefit-4Regions. Et af projektets delmål var 
udviklingen af en informationsdatabase, hvor data og informationer angående projektet 
kunne gemmes centralt og langsigtet, og hvor det kunne være nemt at få indsigt i fremtidige 
projekter. Copedias udvikling sker ved samarbejdet mellem alle projektmedlemmer og 
gennem brug af participatory design metoden. Projektpartnerne nåede frem til resultatet, at 
alle tre dele er af særlig betydning for Copedia. 

 

Copedia gør det muligt at gemme de inddragede institutioner (f.eks. projekt- og 
netværkpartnere), detaljer om projektet og udviklede og brugte metoder for alle projekter. 
For også at kunne gemme store projekter med mange delprojekter såsom Case-Studies 
eller arbejdspakker, blev Copedias projektstruktur udvidet. 

 

Dermed kan man tilføje hvilken som helst mængde af delprojekter til hvert eneste projekt og 
delprojekterne kan knyttes sammen med den pågældende medarbejder eller institution. Det 
er muligt at gemme filer i projektet, detaljerne såvel som metoderne. Udover det er det 
muligt at vælge imellem sprogene, tysk, dansk og engelsk, når man bruger Copedia. Dette 
dokument er en brugermanual, som beskriver, hvordan du kan tilføje dit projekt til Copedia. 
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Hvordan tilføjer jeg en brugerkonto? 
Hvis du endnu ikke har en brugerkonto til Copedia, skal du registrere dig. På hjemmesiden 
finder du helt i bunden et link med navnet ”Register”. Klik på linket for at komme hen til feltet, 
hvor du kan tilføje din brugerkonto. 

 
Udfyld alle steder, som er markeret med *, og accepter de almindelige 
forretningsbetingelser. Klik dernæst på ”Opret konto” i bunden af siden. Efter den afsluttede 
registrering får du en besked om, at din brugerkonto skal tjekkes af en administrator. Efter 
denne kontrolproces får du en mail med et link, som du skal bruge til at oprette din 
adgangskode, og som du kan logge ind med. 

 

Hvordan tilmelder jeg mig? 
Hvis du allerede har en brugerkonto til Copedia, så klik på ”login” i menubjælken. Dernæst 
indtaster du din e-mailadresse og dit kodeord og klikker på ”login”. 

 

Min institution 
Efter at du har tilmeldt dig, skal du som det første klikke på ”institutioner” i menuen, for at nå 
frem til oversigten over alle eksisterende institutioner. 
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Du har nu muligheden for at tilføje den insitution, som du arbejder for, eller at ansøge om 
adgang til en allerede eksisterende institution. 

Hvordan tilføjer jeg min institution? 
For at tilføje en ny institution klik i oversigten over alle institutioner på linket ”Tilføj din 
institution”. 

 
Som det næste vælger du sproget, som du vil bruge til at tilføje institutionen. Bagefter har du 
mulighed for at lade dit indslag oversætte til andre sprog. 

Udfyld felterne og husk, at du skal udfylde alle felter, som er markeret med *. For at gemme 
dine indslag klikker du på ”Gem” i bunden af siden. Man kan nu finde din institution i 
oversigten over alle institutioner. 

Jeg arbejder for en institution, som allerede findes i oversigten  
– hvordan bliver jeg medlem af den? 
Hvis din institution allerede er i systemet, kan du ansøge om adgangen til den. Bagefter 
bliver du angivet som institutionens medarbejder og din oprettede brugerkonto bliver vist i 
institutionens oversigt. Det første, som du skal gøre, er at vælge alle institutionerne i 
oversigten, som du arbejder for. Når du befinder dig i institutionernes oversigt, finder du et 
link neden for teksten med betegnelsen ”Deltag i dette projekt”. Klik på dette link. Du vil 
bagefter blive bedt om at bekræfte processen. Derefter klikker du på feltet ”deltage”. 
Gruppens administrator skal bagefter åbne din adgang som institutionens medarbejder. 

 

Projeker & at anlægge nye projekter 
Informationerne finder du i Copedia projekter. For at tilføje egne informationer skal du være 
en del af et projekt. Projekterne kan ikke fremstilles på egen hånd, men derimod igennem en 
af Copedias administratorer. Der skal altid være samråd samt tjek med en administrator. 
Hvis du vil tilføje et nyt projekt til Copedia, skal du henvende dig til info@copedia.eu. For at 
få en oversigt over de allerede eksisterende projekter skal du klikke på feltet ”projekter” i 
menuen. 

 

Hvordan bliver jeg en del af et projekt? 
Klik på projektet, som du vil føje noget til. I projektens oversigt ser du et link med navnet 
”Deltag i dette projekt” – klik på linket. Som det næste bliver du bedt om at skrive en kort 
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besked. Klik dernæst på ”deltage”. Din besked og din ansøgning angående deltagelsen i 
projektet bliver tilsendt projektlederen. Efter at projektlederen har bekræftet din ansøgning, 
får du en mail og bagefter kan du fremstille ting i projektet. 

Hvordan kan jeg forlade et projekt? 
For at forlade et projekt, som du er medlem af, klikker du på det pågældende projekt og 
dernæst på ”Forlad dettte projekt”. For at forlade projektet skal du bagefter bekræfte 
processen. 

Hvordan kan jeg redigere i et projekt? 
For at kunne redigere i et projekt skal du være projektleder i det pågældende projekt. Hvis 
du er projektleder, skal du henvende dig til administratoren via info@copedia.eu.  Ellers 
skal du henvende dig til den pågældende projektleder, hvis du vil ændre i noget. 
Projektlederens brugerdata findes i oversigten over det pågældende projekt. 

Delprojekter 
Delprojekter er arbejdspakker såvel som Case-Studies. Delprojekter skal være indordnet 
under enkelte projekter. 

Hvordan kan jeg anlægge et delprojekt? 
For at kunne anlægge et delprojekt skal du som det første gå ind i 
oversigten over det projekt, hvor du vil tilføje et delprojekt. 

Hvis du råder over de pågældende rettigheder til at blive medlem i 
projektet, vil du i venstre side se et felt med overskriften ”Tilføj 
indhold”. Klik på linket med navnet ”Tilføj delprojekt”. Du skal 
udfylde alle felter, som er kendetegnet med *, og dernæst klikker 
du i bunden af formularen på ”gem”. Delprojektet bliver automatisk 
tilføjet det pågældende projekt.  

Hvordan kan jeg deltage i et delprojekt eller forlade et delprojekt? 
For at deltage i et delprojekt vælger du det pågældende delprojekt. En oversigt over alle 
delprojekter i et projekt finder du i projektets oversigt. I delprojektets oversigt finder du nu et 
felt med navnet ”Deltag i dette projekt”. For at tilslutte dig delprojektet klikker du på feltet og 
bekræfter dernæst din ansøgning. Du får en mail, så snart den, der har udarbejdet projektet, 
accepterer din ansøgning. 

Jeg har fået en mail angående Membership-Request – Hvad skal jeg gøre? 
Hvis du har fået en mail angående Membershit Request, skal du som den, der har 
udarbejdet projektet, delprojektet eller institutionen, kontrollere, acceptere eller afvise 
ansøgningen. Klik som det første på linket i mailen. Dette link fører dig til projektet eller 
delprojektet, som vedkommende ansøger om at blive medlem af. Husk at kontrollere, om du 
er logget ind i Copedia, for at udføre de følgende skridt! I projektets eller delprojektets 
oversigt ser du et felt med navnet ”gruppe” – klik på dette link.  

 

Nu ser du en oversigt over alle de funktioner, som du har i gruppen. For at behandle 
ansøgninger, klikker du på linket ”bruger”. I oversigten over alle brugere kan du se, hvilken 
bruger der har ansøgt om at blive medlem i gruppen. For at tilføje en bruger med status 
”udestående”, klikker du i den pågældende linje på ”redigere”. Du kan nu ændre brugerens 
status til aktiv. Som det sidste skal du klikke på ”gem”. 
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Hvad er detaljer, og hvordan fremstiller jeg en detalje? 
Det er muligt at tilføje detaljer til projekterne og delprojekterne. 
Detaljerne kan bestå af meddelelser, informationer eller 
resultater. For at føje en detalje til et projekt eller delprojekt skal 
du være medlem af det pågældende projekt. Gå som det første 
ind i projektets eller delprojektets oversigt. På den venstre side 
ved siden af indholdet kan du – som projektmedlem – se links til 
at tilføje indhold til dette projekt. Klik på ”Tilføj detalje” og udfyld 
formularen angående indholdets fremstilling. For at afslutte 
processen klikker du på ”gem”. 

Hvad er metoder, og hvordan fremstiller jeg en metode? 
Det er muligt at tilføje metoder til projekterne og delprojekterne. 
For at føje en detalje til et projekt eller delprojekt skal du være 
medlem af det pågældende projekt. Gå som det første ind i 
projektets eller delprojektets oversigt. På den venstre side ved 
siden af indholdet kan du – som projektmedlem – se links til at 
føje indhold til dette projekt. Klik på ”Tilføj metode” og udfyld 
formularen angående indholdets fremstilling. For at afslutte 
processen klikker du på ”gem” i bunden af siden. 

Hvordan kan jeg redigere i indhold? 
For at kunne redigere i indhold skal du være logget ind. Derudover skal indholdet være 
fremstillet af dig selv eller høre til en institution, et projekt eller delprojekt, som du er medlem 
af! Vælg som det første det pågældende indhold. Det er ikke vigtigt, om det omhandler en 
institution, et projekt, delprojekt, metode eller en detalje. Hvis du har rettighederne til at 
redigere i det valgte indhold, ser du ovenfor indholdet forskellige faneblade:  

 

Hvis du klikker på ”redigere”, kommer du til indholdets oversigt, hvor du kan redigere i 
indholdet. For at afslutte processen skal du gemme indholdet. Dette gør du ved at klikke på 
”gem” i bunden af formularen. 

Hvordan kan jeg oversætte indholdene? 
For at kunne oversætte indhold skal du være logget ind. Derudover skal indholdet være 
fremstillet af dig selv eller høre til en institution, et projekt eller delprojekt, som du er medlem 
af! Vælg som det første det pågældende indhold. Det er ikke vigtigt, om det omhandler en 
institution, et projekt, delprojekt, metode eller en detalje. Hvis du har rettighederne til at 
oversætte det valgte indhold, ser du ovenfor indholdet forskellige faneblade:  

 

Klik på ”oversæt”. I den følgende oversigt vælger du det sprog, som du gerne vil tilføje. 
Erstat bagefter alle tekster i formularen i det oprindelige sprog og tilføj teksterne i det 
pågældende sprog. I bunden af formularen finder du et felt, hvor du kan gemme 
oversættelsen. 
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Hvordan kan jeg slette et indhold? 
For at kunne slette et indhold skal du være logget ind. Derudover skal indholdet være 
fremstillet af dig selv eller høre til en institution, et projekt eller delprojekt, som du er medlem 
af! Vælg som det første det pågældende indhold. Det er ikke vigtigt, om det omhandler en 
institution, et projekt, delprojekt, metode eller en detalje. Hvis du har rettighederne til at 
slette det valgte indhold, ser du ovenfor indholdet forskellige faneblade:  

 

Klik på ”rediger”. I bunden af formularen til at redigere indholdet er der et felt, hvor man kan 
slette indholdet. 

Er alle indhold offentlige? 
Alt indhold i Copedia er offentligt, men det er muligt at ændre i tilgængeligheden. For at 
ændre i offentliggørelsesindstillingerne til indhold skal du vælge det pågældende indhold og 
klikke på ”redigere”. Hvis du ikke kan se feltet med navnet ”redigere”, har du ikke rettigheder 
hertil. I bunden af formularen til at redigere indholdet er der et felt med titlen ”synlighed i 
gruppen”. I dette felt findes der forskellige valgmulighede. Efter at du har valgt en af 
mulighederne, skal du udfylde feltet med navnet ”gruppetilknytning”. Her skal du vælge 
projektet eller delprojektet, som er tilknyttet det pågældende indhold, og hvor indholdet skal 
være tilgængeligt. For at gemme synlighedsindstillingerne skal du i bunden af formularen 
klikke på feltet med navnet ”gem”. 

Hvordan kan jeg redigere i mine egne brugerdata? 
For at kunne redigere i dine egne brugerdata skal du klikke på ”Min konto” i menubjælken og 
dernæst på ”Mine data”.  

 

Bagefter ser du din brugerprofil. For at ændre i oplysningerne skal du klikke på ”redigere”. 
Efter at du har redigeret i dine data, kan du gemme dine ændringer. Dette gør du ved at 
klikke på ”gem”, som du finder i feltet i bunden af formularen. 

Hvordan kan jeg slette min brugerkonto? 
For at slette din brugerkonto skal du sende en kort besked til info@copedia.eu. Din 
brugerkonto bliver slettet inden for 24 timer. 

Kan jeg skifte min adgangskode? 
Når du er logget ind og vil skifte dit kodeord, skal du følge oplysningerne om at redigere i 
brugerdataene. 

Jeg har glemt min adgangskode – Hvad skal jeg gøre? 
Hvis du har glemt din adgangskode, skal du klikke på feltet med navnet ”Login” på 
startsiden. Over login-formularet finder du et link, som hedder ”Bestil ny adgangskode”:  
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Klik på dette link. Angiv din e-mailadresse i den formular, der kommer til syne, og klik på 
”Send nyt kodeord via mail”. Du får dernæst en mail med et link, som gør det muligt for dig 
at lave et nyt kodeord. 

 

 


