
Bruksanvisning

för övningsplattformen

Taisto-övningen 2022



• Logga in på övningsplattformen på adressen 
taisto.trasim.fi

• Webbläsare som stöds är de senaste versionerna 
av Firefox och Chrome. Om du inte har tillgång till 
någon av dem, kan du använda Edge.

• Ditt användarnamn är din arbets-
e-postadress (= samma e-postadress till vilken 
du fick notifikationen om aktiveringen av 
användarnamnet).

• Använd det lösenord du skapade när du 
aktiverade ditt användarnamn. 

• Om du glömde ditt lösenord kan du beställa ett 
nytt via länken "Jag glömde mitt lösenord". 
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Inloggning på övningsplattformen

taisto.trasim.fi


• Anslagstavlan visas när du för första gången loggar in på Trasim-övningsplattformen.

Du kan stänga anslagstavlan med knappen ”Stäng/Close”.
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Anslagstavla
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Funktioner i övre balken 
Från fliken Övningar

kommer du till 

övningsplattformens 

framsida.

Du kan välja finska 

eller svenska som 

språk för 

användargränssnittet. 
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Allmän vy

Välj ”Taisto – Övning” för att komma till 

övningens kontrollvy.

Taisto – Övning 

- Denna vy är övningens huvudsida

där vi publicerar allt innehåll som gäller övningen. 

- Instruktioner för övningen

- Flödet av situationer under övningsdagen

- Uppgifter som berör övningarna

- Övningsteamen ska inte göra egna publikationer på denna sida.

Taisto – Förhandsmaterial för övningen

- Du kan se förhandsmaterialet för övningen på denna sida.

- Vi uppdaterar inte denna sida under Taisto-övningen. 
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Vyn för den kommunikationsansvariga

Kontrollvyn för den 

kommunikationsansvariga avviker från 

andra användare eftersom hen har 

åtkomst till avsnittet Taisto -

Organisationens externa kommunikation.

Taisto – Organisationens externa kommunikation

- Den kommunikationsansvariga för övningsteamet kan på 

denna sida publicera organisationens externa meddelanden

och Quacker-uppdateringar. 

- OBS. Se instruktioner för publicering för den

kommunikationsansvariga i ett separat dokument. 

Taisto – Övning 

- Denna vy är övningens huvudsida

där vi publicerar allt innehåll som gäller övningen. 

- Instruktioner för övningen

- Flödet av situationer under övningsdagen

- Uppgifter som berör övningarna

- Övningsteamen ska inte göra egna publikationer på denna sida.

Taisto – Förhandsmaterial för övningen

- Du kan se förhandsmaterialet för övningen på denna sida.

- Vi uppdaterar inte denna sida under Taisto-övningen. 
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Övningens kontrollvy

• Övningen framskrider via kontrollvyn 

"Taisto – Övning".

• Det nya övningsinnehållet visas 

automatiskt på sidans övre kant och 

den övre balken är orange en stund.

• Du kan skrolla vyn för att granska 

tidigare innehåll.

• Kom dock ihåg att återställa skrollningen

på sidans övre kant så att du genast 

märker de senaste uppdateringarna när 

de publiceras.

• På vänster sida hittar du övningens 

lägesrapporter och uppgifter

• På höger sida finns

publikationer i sociala medier och 

nyheter i webbmedier

• Det första övningsinnehållet

publiceras först på övningsdagen.OBS. Denna illustration innehåller inte materialet från Taisto-övningen.
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