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Introduktionsdokument 
 
Detta är ett introduktionsdokument för er som tillhör kundgrupp Blå och går den 
digitala resan till VIOL 3. Här hittar ni all information om vad du behöver göra för 
att komma i gång. 
 
 

Kom i gång med VIOL 3: 
 
Notera! Har ni ännu inte beställt behörighet till Mina sidor och VIOL 3 är det hög 
tid att göra detta då det är en förutsättning för att komma vidare. Mejlet om 
denna information ska ha skickats till kontaktpersonen på ert företag med 
instruktioner om hur ni går till väga.  
 
Har ni inte fått detta mejl eller har frågor om behörigheter, vänligen kontakta 
access.support@biometria.se. 

 
1. Läs igenom detta introduktionsdokument 

 
2. Schema för digitala träffar våren 2023 

På er resa kommer vi på Biometria hålla i olika typer av digitala träffar. Det 
kommer vara en variation av öppna sessioner, frågestunder och workshops med 
olika ämnen som ska hjälpa er på vägen. Schemat för dessa träffar finns på er sida 
under ”Dokument”. Läs igenom dokumentet för kännedom om planerande 
aktiviteter och hur ni gör för att delta.  

 
3. Behörigheter till Biometrias utbildningsplattform 

För att få tillgång till Biometrias utbildningsplattform måste ni registrera er via 
vårt formulär. Se instruktioner för hur ni får tillgång till plattformen nedan under 
” Viktig information och instruktioner”.  
 

4. Biometrias utbildningsplattform 
När ni fått tillgång till vår utbildningsplattform ska er VIOL 3-gruppering gå vidare 
och ta del av introduktionsfilmen för utbildningsplattformen som finns på 
hemsidan för kundgrupp Blå. I den introduktionsfilmen får ni vidare instruktioner 
om hur ni loggar in på plattformen och vad nästa steg blir i er resa. Vi ses där!  

 

Vill ni hålla koll och checka av att ni gjort ovanstående punkter kan ni ladda ner 
detta dokument och kryssa i rutorna ovan när ni är klara.  
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Viktig information och instruktioner 

Biometria Utbildning 
Ni som går den digitala resan kommer till stor del få information om milstolpar 
samt utbildningar i Biometrias utbildningsplattform. Följ nedan instruktioner för 
att få tillgång till Biometrias utbildningsplattform.  

Behörighet och inloggning 

Behörigheter till Biometrias utbildningsplattform beställs separat från den till 
VIOL 3 klienten. Ni beställer era behörigheter genom att fylla i det formulär ni når 
via denna länk: https://utbildning.biometria.se/open_courses/?course=A0E59FE3-
9CB5-1CB8-18BC-AE6AFAB81C32  
 
Ni kan beställa behörigheter för flera personer samtidigt genom att klicka på 
knappen Lägg till deltagare. När deltagaruppgifter och kontaktuppgifter är ifyllda 
(ni behöver ej fylla i faktureringsavgift då denna utbildning är gratis) trycker ni 
på knappen Skicka anmälan. När anmälan är inskickad kommer ni ha tillgång till 
samtliga VIOL 3-utbildningar, samt er projektutbildning. 

Support & ärenden  
Via ”Mina sidor” finns möjlighet för er att skapa ärenden till Biometria. Ärenden 
kan vara av olika typ, både frågor, upptäckta fel eller för att skicka in 
milstolpedokument. 
 

 
• Har du en fråga eller behöver hjälp om funktionalitet, välj ett en tjänsteområdena 

och beskriv din fråga.   
• Har du en fråga eller problem med din behörighet, ange område 

”Behörighetsfrågor” och beskriv din fråga eller problem.  
• För att skicka in ett milstolpedokument, ange området ”Milstolpar” och bifoga 

milstolpedokumentet. 
• Har du en fråga som gäller projektet, exempelvis milstolpar, workshops etc. ange 

område ”Projektfrågor” och beskriv din fråga.  

https://utbildning.biometria.se/open_courses/?course=A0E59FE3-9CB5-1CB8-18BC-AE6AFAB81C32
https://utbildning.biometria.se/open_courses/?course=A0E59FE3-9CB5-1CB8-18BC-AE6AFAB81C32
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Biometria.se  
Biometria.se kommer att vara en viktig informationskälla under er resa mot VIOL 
3. Här finns bland annat nyhetsinlägg, er egen sida för kundgrupp Blå, inloggning 
till VIOL 3, e-utbildningar och användardokumentation.  
Biometria har tagit fram en manual för att hjälpa till att navigera på biometia.se. 
Läs igenom vår manual genom att klicka HÄR.  
 

https://www.biometria.se/media/bh3b1tjt/manual_externa_webben_rev20230131.pdf

	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off


