Svensk Energi - Prenumeration
Portalens toppdel
För att lägga upp en prenumeration på nyheter från Energi i media väljer du Prenumeration från
toppmenyn.

Prenumerationer
Nyhetsbrevet kan levereras via e-post eller som ett RSS-flöde.
Välj vilket eller vilka ämnesområden som ska ingå i prenumerationen och hur nyhetsbrevets nyheter
ska visas. Notera att du kan sätta din prenumeration på uppehåll tillsvidare eller under en
tidsbegränsad period (t ex under din semester).

Nyhetsbrev via e-post
1. Klicka på menyvalet Prenumeration i toppmenyn
2. Välj E-post i vänstermenyn.

3. Välj vilken eller vilka ämnesområden som ska ingå i prenumerationen.
4. Välj nyhetsbrevets design Rubrik, Ingress eller All text.
5. Välj om nyhetsbrevet ska skickas ut i html- eller textformat.
Html-format innebär att utskicket får en grafisk design och klickbara länkar. Detta fungerar
dock inte bra i alla e-postläsare. Textformat är ett enklare format som inte är lika lättläst,
men som fungerar i alla e-postläsare.
6. Tryck på Spara

Nyhetsbrev via RSS
RSS
RSS är ett standardformat för att skicka nyhetsrubriker och sammanfattningar till din dator, mobil
eller RSS-läsare. När du prenumererar på RSS-flöden ser du direkt när nya nyheter publicerats. Du får
en länk som du kan klicka på om du vill läsa hela artikeln.
För att prenumerera på ett RSS-flöde behöver du en RSS-läsare. De senaste versionerna av
webbläsarna Internet Explorer, Firefox, Safari och Opera har inbyggda funktioner för att upptäcka
och prenumerera på RSS-flöden.
Det finns även flera webbaserade RSS-läsare som till exempel Google Reader. Dessa är kostnadsfria
och behöver inte installeras på din dator.
Om du vill läsa nyheterna i din mobil finns det flera applikationer (RSS Reader) att välja mellan.

Hur du skapar en RSS-prenumeration
1. Klicka på menyvalet Prenumeration i toppmenyn
2. Välj RSS i vänstermenyn.

3. Fyll i ett namn på RSS:en. Namnet kommer att visas som rubrik i din RSS-läsare.
Standardvärdet är ”Energi i Media”.
4. Välj vilken eller vilka ämnesområden som ska ingå i prenumerationen.

5. Tryck på Spara

6. Klicka på symbolen längst till höger på sidan du skickas till.

7. Välj hur du vill använda RSS-flödet. E-posta den, skicka som SMS till din mobil eller kopiera
länken på en gång för att lägga in i din webbläsare.
8. Lägg in länken i din RSS-läsare. I vissa fall räcker det att klicka på länken i det SMS eller e-mail
du skickat. I andra fall krävs att länken kopieras och klistras in. För hjälp hur detta görs
hänvisar vi till RSS-läsarens manual.

