Välkommen till

Skogsindustrins
mötesplats på nätet!
Välkommen till SPCI Global Pulp & Paper Community. Communityt ger en
unik möjlighet att komma i kontakt med kollegor, vänner och affärspartners
som är verksamma inom den globala skogsindustrin.
Communityt är gjord för nätverkande och ger alla medlemmar tillfällen
att sprida kunskap och information. Medlemsskapet är kostnadsfritt och
kräver endast en fungerande e-mailadress.
För företag erbjuds möjligheten att öppna grupper inom Communityt.
Grupperna kan vara öppna eller slutna. Öppna grupper är tillgängliga
för alla medlemmar på SPCI Global Pulp & Paper Community och
slutna grupper erfordrar en ansökan om medlemskap. Gruppfunktionen ger alla företag ett interaktivt verktyg för marknadsföring,
PR och informationsspridning.
Camilla Sinivaara
har varit ansvarig
för utvecklingen av
SPCI Global Pulp &
Paper Community,
Ett Facebook för
skogsindustrin.
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SPCI-medlemmar loggar in här
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Här följer en beskrivning av Communityts funktioner och användningsområden

1

Global Pulp & Paper Communitys
inloggningssida
För att kunna starta en grupp krävs att man
är medlem i communityt. Detta görs enkelt på
www.spci.se. Om du är SPCI-medlem har du
redan ett konto i communityt och loggar in med
din e-mailadress och ditt lösenord som du har
genom SPCI-medlemsskapet. Om du inte är
medlem fyller du i formuläret.
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Söka efter grupper
Samtliga grupper finns samlade under ”Groups”
i huvudmenyn. Det går även att söka efter en
grupp med hjälp av Search-funktionen.

Tryckt på G-Print 80 g

s 16-18 hemsidan.indd 17

3

4

Starta en ny grupp

Gruppens funktioner

Varje grupp har en egen administratör som är
ansvarig för innehållet i gruppen. Under fliken
”start new group” öppnar du en ny grupp och blir
därmed administratör för denna. Skriv gruppens
namn, en kort beskrivning som är synlig i communityts grupplista samt en längre beskrivning
som blir synlig på gruppsidan. Här väljer Ni även
om gruppen ska vara öppen eller sluten. Ni kan
även ladda upp bild eller logotype för att tydliggöra gruppens avsändare.
För att gruppen ska aktiveras i communityt
måste denna först godkännas av SPCI.

I en grupp finns möjlighet att skriva publika
meddelanden, kontakta medlemmar, lägga upp
fotoalbum, starta diskussioner i forumet, lägga
upp nyheter/artiklar, länkar och filer. Dessa
funktioner administerar du genom att gå in på
funktionernas olika flikar i gruppmenyn.
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Gästboken
I gästboken kan gruppens medlemmar skriva
och läsa publika meddelanden från varandra.
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Här följer en beskrivning av Communityts funktioner och användningsområden
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Medlemmar
Under fliken ”members” kan medlemmarna
skicka meddelanden till varandra. Admin kan
även skicka gruppmeddelanden till samtliga
medlemmar under ”Group administration”.

Fotoalbum
Under fliken ”albums” kan admin lägga upp fotoalbum. Man kan även kommentera bilderna.
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Forum

Frågor

Forumet är öppet för diskussionstrådar. Här kan
man både lägga upp frågeställningar och få dem
kommenterade av övriga medlemmar.

Längst ner på communityts sida finns ett
helpcenter som kan hjälpa dig att komma igång
som medlem. Där finns även kontaktuppgifter till
webmaster.

Nyheter, länkar och filer
Under fliken ”news” kan admin lägga upp nyheter
och artiklar. Medlemmarna kan välja att lägga till
nyhetsflödet till sin egen profil. På detta sätt kan
varje communitymedlem skräddarsy det egna
nyhetsflödet. Det finns även flikar för att lägga
upp länkar och filer.
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