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Inloggning
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Gå med en webbläsare till: 

insta.trasim.fi

Webbläsare som stöds är de 

senaste versionerna: Firefox och

Chrome. I frånvaro kan du 

använda Edge eller Explorer.

Din arbets e-postadress fungerar

som ditt användarnamn om inget

annat anges.

Använd det lösenord du har

angett tidigare.

Om ditt lösenord glöms bort kan

du beställa ett nytt till ditt eget e-

post från länken Glömt mitt

lösenord
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Anslagstavlan visas när du loggar in på TRASIM-övningsplattformen för den första gången. Du kan

stänga anslagstavlan från sulje/close-knappen.

Anlagstavla
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Funktioner i övre fältet
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På fliken Övningar kan du 

övervaka aktiva övningar

Du kan ändra 

menyernas språk: 

finska/svenska/engelska

Om du vill återgå till 

föregående sida i Trasim, 

använd webbläsaren piltangent 

eller bakåtknapp.
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Öppning av övningssituationen
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Klicka på namnet på 

övningen så att du kommer 

till övningens övervakning 

vyn

Du kan ha många aktiva 

övningar samtidigt
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Övningens övervakning vy
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I en utbildningssituation måste praktikanten

ha denna vyn för övervakning av övningen

öppnad. Allteftersom övningen fortskrider

visas nya uppdateringar automatiskt överst

på sidan och deras översta stapelfärg är

orange för ett ögonblick.

Du kan rulla vyn fram och tillbaka, så att du 

kan se tidigare publicerade uppdateringar. 

Kom dock alltid ihåg att återställa rullning

längst upp på sidan så att du märker de 

senaste uppdateringarna så snart de 

publiceras.

I vyn för övervakning visas information om

övningssituationen och relaterade uppgifter

till vänster.

Sociala medier och online media nyheter och

publikationer kommer att visas i rätt kolumn.

Om träningen ännu inte har börjat är det

möjligt att ingen uppdatering kommer att

visas ännu.

Obs! Den här bilden är en 

illustrationsbild och innehåller inte 

material från Taisto-övningen.
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Mediekällor i Trasim
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Genom att klicka på Vägledning 

sidan kan du se instruktionerna 

som öppnas för dig.

Mediekällförteckning finns här.

Mediekällförteckning listar alla källor till Trasims sociala 

medier och onlinemedier. Alla källor modellerar verkliga 

medier (t.ex. Iltanen, morgonmeddelanden, Lookbook, etc.).

Du bör bekanta dig med källförteckning redan före 

träningen.


