
Infobanken

Inloggad som: Lisa Norman Min sida Logga ut Abf.se Community Infobank

 
 
Ämnen och verksamhet

 
 
Administration

Sök i ABFs infobank Sök

 
 
Kommunikation  

 
Personalhandboken

 
 
Nyheter 

 
ABF-enheter

 
 
Start

Sidfot. Informationen här hämtas från sidfoten på abf.se

Startsida infobanken, inloggad

 
 
Start

Nytt från ABF Östergötland | Se alla nyheter >

Nytt från ABF | Se alla nyheter >

Nyheter baserat på vilken grupp jag tillhör:

-Abf-avdelning

-medlemsorg

-cirkelledare

-förtroendevald

(tydligt markerat att detta är ”för mig”, inte 

för alla)

”Färgpuff”

Nationella musikprojektet

Image

Vi gratulerar Rosalie Sanyang till 
Ellen Key-priset

Nu har det nyinstiftade Ellen Key-priset delats ut.

Nyheter som jag valt själv

Kalendarium | Se hela kalendariet >

Måndag 1 november 2010 | Huddinge
Res med arbetarrörelsens chartade båt

Måndag 1 november 2010 | Gävle
Cirkelledarutbildning inom integrationsprojektet

Tisdag 2 november 2010 | Mjölby
Stig Sjödin-dagen

”Färgpuff”

Kalendariepuff Nyhetspuff

Musik, sång, kör

Nyhet
Står vilket ämnesområde nyheten tillhör. 

Förutom ämnesområden kommer några 

ytterligare ord finnas.

Endast ett ord kan väljas här, men 

däremot ska man kunna fylla i flera 

metataggar på själva nyheten i ett annat 

fält.

Lorem ipsum onsectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. 

Till exempel länk till att hitta 
personer.

Till exempel länk till senaste 
nyheterna, pressmeddelandena 
och debattartiklarna på ABF.se

Inte i 1:a versionen

Information om denna skiss
Tillgång till ABFs infobank har ABF-anställda, cirkelledare, förtroendevalda, medlemsorganisationer och organisationer 
med samarbetsavtal. Vem man är styr vad man får se. I detta exempel är det en anställd på ABF Östergötland som är 
inloggad. Infobanken ersätter den statiska informationen som idag ligger i intranät och extranät. Det är ABF centralt 
som lägger upp innehållet. Utom den lokala nyhetsrubriken som genereras automatiskt utifrån vilken ABF-enhet man 
tillhör och den personliga nyhetsrubriken som genereras utifrån vilka val man gjort.

På nytt från ABF visas 3 nyheter. 

På nytt från ABF Östergötland visas 

2 nyheter och på Nyheter som jag 

valt själv visas 5 nyheter men bara i 

rubrikform som i nyhetsarkivet.
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ABF enheter

   ABF Stockholm

ABF Malmö/Lomma

ABF Göteborg

ABF Blekinge

ABF Dalarna

ABF Gotland

ABF Halland

Osv...

ABF Stockholm
Information om ABF Stockholm. Det här är en 
sida i ABFs infobank som riktar sig till anställda, 
cirkelledare, förtroendevalda, 
medlemsorganisationer och organisationer med 
samarbetsavtal som tillhör avdelningen ABF 
Stockholm.

Image

Lorem ipsum onsectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. 

Nyheter

Stadgar

Lokaler

Senast ändrad den 14 oktober 2010.

”Färgpuff”

T ex: Puff med kontaktuppgifter 
och länk till kontaktsida över alla 
anställda

”Färgpuff”

T ex: Länk till ABF Stockholms 
communityrum.

Redaktionellt: Endast länkar till sidor alla 

får se.

Inte i 1:a versionen.

Information om denna skiss
Den här sidan visar startsidan för ABF Stockholms egna sidor i infobanken. Det är valfritt att ha egna sidor. En anställd som är inloggad kan läsa, 
ladda ner och redigera alla sidor i den egna enhetens infobank, och kan läsa och ladda ner men inte redigera andra ABF-enheters infobanksidor. 
Cirkelledare, förtroendevalda, medlemsorganisationer och organisationer med samarbetsavtal kan läsa och ladda ner men inte redigera sin enhets 
sidor och kan läsa startsidorna på alla övriga ABF-enheter men inga undersidor. Behörigheter kan även sättas på enstaka sidor så att man väljer 
själv vilka som får läsa en specifik sida och om sidan även ska kunna visas på ABF.se, men gör man inget särskilt val fungerar det som ovan.
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