
ROVBASE

ManualManual
Logga in och anpassa Rovbase

Version 1.0 
2012-12-04



InnehållInnehåll
Förord 3Förord 3

Inloggning 4

Översikt meny och startflik 9

Ändra lösenord kontaktuppgifter och 11Ändra lösenord, kontaktuppgifter och 
personliga inställningar

11

Support för svenska användare 14

2



Förord
Det här är en kortfattad manual som beskriver hur man loggar in i Rovbase ändrarDet här är en kortfattad manual som beskriver hur man loggar in i Rovbase, ändrar 
lösenord, justerar kontaktuppgifter och gör personliga inställningar.

Rovbase ägs och driftas av Direktoratet for naturforvaltning i Norge Direktoratet ochRovbase ägs och driftas av Direktoratet for naturforvaltning i Norge. Direktoratet och 
Naturvårdsverket samarbetar kring lagring av data från viltförvaltningen.

På uppdrag av Naturvårdsverket erbjuder Viltskadecenter utbildning i Rovbase ochPå uppdrag av Naturvårdsverket erbjuder Viltskadecenter utbildning i Rovbase och 
support till Rovbasens svenska användare. Har du frågor om Rovbase eller 
förbättringsförslag på denna manual så är du välkommen att höra av dig till oss på 
Viltskadecenters support för Rovbase, tel. 0581 – 69 73 73 eller per e-post till 
Support.Rovbase@slu.se.

Henrike Hensel och Peter Jaxgård
Viltskadecenter
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InloggningInloggning
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Inloggning – gå till inloggningssidan
Rovbases inloggningssida finns på webbadressen: http://www.rovbase30.se

För att logga in, gör så här:
1. Öppna en webbläsare, t ex Internet 

ExplorerExplorer
2. Ange adress till inloggningssidan i 

adressfältet: 
http://www.rovbase30.se

3. Tryck Enter
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Inloggning – bokmärk inloggningssidan

Första gången du besöker Första gången du besöker 
inloggningssidan, lägg gärna till 
den bland dina bokmärken eller 
favoriter så kan du lätt hitta den 
igen. 
Gör så här (i Internet Explorer):Gör så här (i Internet Explorer):

1. Välj Favoriter i menyraden
2. Välj Lägg till favorit
3. Klicka på Lägg till

Nästa gång du loggar in, gör så 
här:
1. Välj Favoriter i menyraden
2. Välj Rovbase i listan som visas
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Inloggning – ange inloggningsuppgifter

För att logga in, gör så här:
1. Skriv ditt Användarnamn
2. Skriv ditt Lösenord
3. Klicka på ”Logga in”3. Klicka på Logga in
4. Om du råkat skriva fel visas 

felmeddelande i sidhuvudet



Inloggning – lyckad inloggning
Om inloggningen lyckades visas ditt namn längst uppe till höger och knappen ”Logga ut”. 
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Översikt meny och startflikÖversikt meny och startflik
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I Rovbase finns olika typer av data eller ”teman”. De visas i flikar i menyraden. Välj tema genom att klicka på en 
å

Översikt meny och startflik
flik. Den nedersta fliken som visas för respektive tema kallas Startsida. På Startsidan kan man söka efter tidigare 
registrerade poster eller välja att registrera ny post inom det tema man valt.

Knappar för Sök, 
Rensa sökkriterier 

Meddelande-rad
Här visas bl a  instruktioner  Rensa sökkriterier 

och Registrera
ny post.

Här visas bl.a. instruktioner, 
felmeddelanden och bekräftelse 
när du sparat poster i Rovbase.

Menyrad 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sökkriterier
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Ä d lö dÄndra lösenord, 
kontaktuppgifter ochkontaktuppgifter och 

personliga inställningarp g g
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Ändra lösenord
När du är inloggad kan du ändra ditt lösenord som du anger vid inloggning.

För att ändra lösenord, gör så här:
1. Välj ”Min sida” i menyraden.
2. Klicka på knappen ”Ändra lösenord”.
3. Ange nytt lösenord två gånger.
4. Klicka på SPARA.

12



Ändra kontaktuppgifter och personliga inställningar
På fliken ”Min Sida” kan du ändra dina kontaktuppgifter och göra en del personliga inställningar som kommer 

ågälla varje gång du loggar in. Du kan till exempel ange hur vallistor med postnummer och samebyar ska visas, 
hur många träffar som ska visas i sökresultatslistor och vilken bakgrundskarta som ska visas. Om du har en 
långsam uppkoppling mot Internet är det bra att välja så korta vallistor och sökresultatslistor som möjligt och få 
skikt i bakgrundskartan. 

För att ändra kontaktuppgifter 
och personliga inställningar, 
gör så här:

1. Välj ”Min sida” i menyraden.
2. Se till att kontaktuppgifterna är 

korrekta. Om de behöver ändras, 
skriv in korrekt uppgift i 
respektive fält.respektive fält.

3. Justera inställningar vid behov.
4. Kryssa för kartlager Europa,  

Sverige och Norge samt spårlogg 
GPS från Rovbase.

5. Avsluta med att klicka på SPARA.p
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Support för svenska användare

frågor om hur man 

Har du…

frågor om tillgång 

frågor om hur man 
använder Rovbase glömt bort 

inloggningsuppgifter

frågor om tillgång 
till Rovbase upptäckt ett fel i 

Rovbase

synpunkter på Rovbase

Kontakta Viltskadecenters support för Rovbase:
Support.Rovbase@slu.seSuppo o base@s u se

Tel. 0581 – 69 73 73 14


