
 

GUIDE SNABBSTART RECLAIM 
INTRODUKTION 

Denna guide är till för en snabb introduktion till Reclaim och fokuserar främst på hur vi enkelt skapa 

en scen. För mer information om Reclaim vänligen läs igenom Reclaim 4.0 Introduktion. 

INLOGGNING 

1. Öppna Google Chrome.  

 

2. Skriv in följande URL adress i adressfältet: http://app.reclaimlite.se (spara gärna som ett 

bokmärke inför framtiden) 

 

3. Fyll i era inloggningsuppgifter (användarnamn & lösenord) i respektive fält. Tryck på LOGGA 

IN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://app.reclaimlite.se/


 

SKAPA EN SCEN 

ÖVERSIKT 

Efter att vi har loggat in kommer vi först till vår översikt. Är du administrativ kund så ser din meny till 

vänster ut enligt bild, är du dock publicerande så har du färre länkar.  

 

Vi ser även en överblick över antalet spellistor som vi har tillgång till (klickar vi på en spellista, så 

öppnas en förhandsgranskning av vad som visas i ett nytt webbläsar-fönster). Vi ser hur många 

spelare som finns samt vår aktivitet i Reclaim.  

SKAPA EN SCEN 

För att skapa en ny scen, så klickar vi på SCENER i menyn till vänster, är det första gången som vi 

loggar in i Reclaim är denna sida troligtvis tom på scener. I vårt exempel nedan så har vi redan ett 

antal aktiva scener, vilket ger oss en liten tydligare överblick.  

 

 



 

Vi klickar på NY SCEN uppe till höger, det öppnas då upp en meny där du får 

välja vilken typ av scen du vill skapa. Vi väljer i detta exempel BILD SCEN. 

 

 

En ny vy öppnas upp och det är här vi redigerar samt lägger in den bild vi 

önskar publicera. 

 

Vi börjar till höger under SCENELEMENT 

1. Vi börjar med att lägga till ett namn för vår bild 

2. Vi ställer sedan in tiden (i sekunder) som vi vill att vår 

bild ska visas. 

3. Vi lägger till bilden i Reclaim. Detta kan vi göra på två 

sätt: Vi kan antingen dra bilden från vårt skrivbord på 

datorn in i ”rutan” och släppa den. Alternativt kan vi 

leta efter den i vår Mediabank på Reclaim om vi har 

laddat upp den där tidigare. Det kan ta några 

sekunder efter att ni dragit in bilden till dess att den 

kommer in.  

4. Vill vi, så kan vi även lägga till flera bilder i samma 

scen vi använder då LÄGG TILL uppe till höger och 

lägger till ett nytt scenelement. Vi kan här mixa 

mellan Video/Bild/Mall/Text och upprepar steg 1 till 3 för det nya SCENELEMENTET. 

5. När vi är klara så trycker vi på SPARA! 

 

 

 



 

Vi går över till den vänstra delen där vi kan administrerar själva scenen.  

1. NAMN, Vi börjar med att namnge 

scenen med något passande. 

2. STARTDATUM & SLUTDATUM, vi 

ställer här in vilken dag samt 

klockslag vi önskar att vår scen ska 

börja visas samt sluta när den ska 

sluta. 

3. STARTID & SLUTTID, Vi kan här 

ställa in om ni önskar att scenen 

endast ska visas under specifika tider 

under dygnet.  

4. VECKODAGAR, Vi kan här välja de 

veckodagar som vi vill att vår scen 

ska visas. Bocka enkelt i och ur de 

önskade dagarna. 

5. PUBLICERINGSPLATS, genom att 

klicka i fältet får vi upp de olika 

platser vi kan välja att publicera vår scen emot. Välj en eller flera. Här kan ni även använda 

taggningsfunktionen för att enklare publicera mot flera platser.   

6. När vi känner oss klara, så trycker vi på SPARA! 

 

Ni har nu skapat er första scen! Er scen kommer nu att finnas under länken SCENER, i menyn. Skulle 

ni behöva redigera scenen så kan vi enkelt göra det genom att klicka på just denna scen och göra de 

ändringar vi vill. Glöm inte att trycka på SPARA efter att ni är klara.  

 

 


