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Registrer deg som bruker i NLK Databasen
Slik kan du opprette en brukerkonto i databasen i tre trinn.
- Motta brukernummer
- Opprett brukerkonto
- Første pålogging
Brukerkontoen er uavhengig av medlemskap i raseklubben, og tjenesten er gratis.
Trinn 1 - Motta brukernummer
Gå til denne siden http://lundehunddatabase.no/nlk/BliMedlem.aspx
(du finner den også i venstremenyen: Bruker > Motta brukernummer)

Først må du motta ditt brukernummer. Dette skal brukes på slutten av brukerkonto-opprettelse.
1. Skriv etternavnet ditt i feltet "Etternavnet ditt"
2. Klikk på "Søk på etternavn" for å liste ut etternavnet ditt i feltet "Brukere"
3. Klikk på navnet ditt i feltet "brukere" for å velge navnet ditt
4. Skriv e-post adressen som du vil motta brukernummeret ditt på i feltet "e-post" og "bekreft e-post"
5. Klikk på "Få brukernummer" for å motta brukernummeret
6. Klikk på "Opprett brukernavn" når du har mottatt brukernummeret ditt, du vil da bli videresendt til
brukerkonto-opprettelse.

Trinn 2 - Opprett brukerkonto
Da du trykket på «Opprett brukernavn» på forrige bilde ble du sendt til denne siden:
http://lundehunddatabase.no/nlk/nyBruker.aspx
(du finner den også i venstremenyen: Bruker > Ny brukerkonto)

Nå skal du opprette en brukerkonto. "Brukernavn" må være et navn som du lett husker og skal ikke deles
med andre. Brukernavnet må være entydig, tips: du kan gjerne bruke epost adressen din som brukernavn.
1.
2.
3.
4.

Skriv et brukernavn i feltet "Brukernavn" som du vil bli kalt i databasen. IKKE bruk brukernummeret
Skriv passordet som skal gjelde for brukernavnet ditt i både "Passord" og "Bekreft passord"
Skriv igjen den e-post adressen som skal gjelde for brukerkontoen din
Klikk på "Opprett bruker" for å opprette brukernavnet ditt. Du vil bli videresendt til en
bekreftelsesside der du får en melding om at brukerkonto er opprettet.

5. Her må du klikke på "Fortsett" for å gå til siste trinn, som er første pålogging.
(bla til neste side for Trinn 3).

Trinn 3 – Første pålogging
Da du trykket på «Fortsett» på forrige bilde ble du sendt til denne siden:
http://lundehunddatabase.no/nlk/Bruker/brukerProfil.aspx
(du finner den også i venstremenyen: Bruker > Brukerprofil)

Meldingen over kommer opp automatisk - bare klikk på "ok" for å lukke den.

1.
2.
3.
4.

Skriv etternavnet ditt i feltet «Ditt navn» og brukernummeret ditt i feltet "Brukernummer"
Klikk på "Validere" for å fullføre første pålogging
Klikk på "Fullfør" og/eller "Lukk", du vil bli videresendt til siden med dine person-data
Du er nå ferdig pålogget, husk på brukernavn og passord til senere

Glemt passord?
Har du glemt ditt passord – bruk glemt passordfunksjonen. Du finner den på innloggingsskjemaet:
http://lundehunddatabase.no/nlk/Login.aspx
Har du glemt brukernavnet? Ta kontakt på database@lundehund.no.
Trenger du for øvrig hjelp, kan du ta kontakt med Marc Daverdin direkte på e-post eller 924 999 79.

Oppdater kontaktinfo
Denne veiledningen forutsetter at du allerede er registrert som bruker, og har fått logget inn.
For at andre skal få se din kontaktinformasjon når de har søkt opp dine hunder, må du redigere din profil
og legge inn din kontaktinformasjon
Dette gjør du på denne siden:
http://lundehunddatabase.no/NLK/Medlemmer/ReferanseDetalj.aspx
(du finner den også i venstremenyen under Bruker > Persondata)

1. Trykk på knappen «Endre/rediger» nederst på siden.
2. Så kan du redigere din kontaktinfo og kontaktrettigheter Hvis du ønsker at andre kan kontakte deg,
for eksempel i forbindelse med avl, må du justere dine Kontakt-rettigheter. Velg det alternativet
som passer for deg. Jeg valgte «Alle kan kontakte meg».
3. Du trenger ikke å sette inn bilde (men det gjorde jeg).
4. Husk å trykke på knappen “Lagre” nederst på siden til slutt
Du har nå redigert din profil, og hvis du har valgt at andre kan kontakte deg, vil din kontaktinformasjon bli
synlig når noen søker frem dine hunder.

Meld inn informasjon om din hund
Denne veiledningen forutsetter at du allerede er registrert som bruker, og har fått logget inn
Her kan du legge inn informasjon om din hund, for eksempel avlsrelatert informasjon med bilder, eller du
kan registrere kryptorkisme.
Dette gjør du på denne siden: http://lundehunddatabase.no/NLK/Medlemmer/HundeDetalj.aspx
(du finner den også i venstremenyen under Mine hunder > Endre og legge til hunder)

1. Har du bare en hund kommer du rett inn i registreringsskjemaet. Nederst er det en knapp som
heter «Endre/Rediger» - trykk på denne knappen for å redigere.
2. Nå kan du redigere informasjon om hunden din. Hvis hunden din er kryptorkid eller kastrert kan du
registrere det her. Du kan legge inn bilde, og du kan velge om du vil sette kunngjøringen til
public/offentlig, så andre kan se den.
3. Husk å trykke på knappen “Lagre” nederst på siden til slutt
Du har nå redigert din hund. Hvis du valgte public/offentlig, kan andre se informasjonen du har lagt inn når
de søker i lundehunddatabasen.

