Lathund för mina sidor.
Du kan logga in på dina sidor där information om adress, e-post mm finns. Du kan ändra din adress
och lägga till e-post och telefonnummer. Det är bra att registrera din e-postadress. Den används om
du skulle glömma ditt lösenord. Om du har en e-postadress registrerad får du möjlighet att själv
skapa ett nytt via mail. I en vidare utveckling kommer du även att kunna ange dina intressen, intresse
för förtroendeuppdrag mm. Men i denna första version är det endast dina person och
adressuppgifter som visas och kan ändras.
Du loggar in via PROs hemsida www.pro.se uppe till höger finns en länk som heter Logga in. När du
klickar på den kommer en inloggningssida att visas.

Första gången du loggar in.
Du skriver in ditt medlemsnummer, du hittar det på ditt medlemskort, och i fältet för lösenord
skriver du ditt personnummer. Klicka på logga in och en sida med ett formulär för ändring av ditt
lösenord öppnas.
Här ska du ange det lösenord du vill ha. Lösenordet måste bestå av minst åtta tecken med både
bokstäver och siffror.

Skriv i ditt önskade lösenord, i bägge fälten, minst åtta tecken med både siffror och bokstäver, klicka
på spara nytt lösenord.

En sida som bekräftar att du bytt lösenord visas. Mitt på sidan finns en länk, Logga in igen, Klicka på
den och logga in med ditt nya lösenord. Nu öppnas din egen sida med din personliga information.

Här visas information om dig, ditt medlemsnummer och dina kontakt och adressuppgifter.
När du är inloggad visas dit namn uppe i högra hörnet.
När du klickar på ditt namn kommer du alltid till din
informationssida. När du är klar och vill logga ut
klickar du på Logga ut under ditt namn.

Ändra uppgifter.
När du vill ändra något klickar du på knappen nere till höger eller menyvalet till vänster, Ändra mina
uppgifter.
Då öppnas ett formulär där du klickar i aktuellt fält och skriver in dina nya uppgifter. Är det en
utländsk adress klickar du i alternativet Utlandsadress och fält för detta öppnas. När du gör ändringar
är det viktigt att inte lämna fält tomma som kräver ett innehåll. Gatuadress och postnummer kan inte
lämnas tomma då kan du inte spara dina uppgifter.

När du skrivit in dina uppgifter klicka du på Spara ändringar.

Du kommer till en bekräftelsesida där klickar du på länken, din information.

Ändra lösenord.
Vill du ändra ditt lösenord klickar du i menyn till vänster, Ändra lösenord.

Fyll i ditt nya lösenord, i bägge fälten, och klicka, Spara nytt lösenord.

Glömt lösenord.
Om du glömt ditt lösenord och har en e-postadress registrerad Kan du klicka på länken, Glömt
lösenord?, på inloggningssidan.

En sida öppnas där du anger ditt medlemsnummer och personnummer. Klicka på skicka
instruktioner. En bekräftelsesida öppnas. Inom kort får du ett mail till den adress du registrerat.

Klicka på länken i mailet, fyll i ditt nya lösenord på samma sätt som första gången du loggade in.
Sedan fungerar det att logga in med ditt nya lösenord. Observera att länken i mailet endast fungerar i
fyra timmar.

Alternativet Start.
När du klickar på denna öppnas PROs startsida och du kan surfa runt som du vill. Observera att du
fortfarande är inloggad. Vill du komma till dina sidor igen klickar du på ditt namn uppe till höger. Vill
du logga ut klickar du på Logga ut som finns under ditt namn uppe till höger.

Alternativet Min information.
Klickar du på detta alternativ öppnas din informationssida.

