Rsiden.dk kan snakke sammen med din kommunes og med Stopliniens hjemmeside – 1, 2, 3, sådan
Se også side 10-11 i manualen til koordinatorer
Få vist jeres rygestophold på kommunens hjemmeside (fra Rsiden.dk)
Har du oprettet dine hold på Rsiden, kan du bruge dette forarbejde til at få vist dine hold på din kommunes hjemmeside, hvor borgere kan se og tilmelde sig.
Du kan også få vist dine tilbud om hold på forskellige andre lokale hjemmesider (f.eks. bibliotekets eller jobcentrets).
Du opretter først holdene inde på Rsiden, og så skal der oprettes en iframe (”et vindue” på jeres hjemmeside) til formålet.
Eksemplet herunder er fra København.

1. Jeres rygestophold vises på kommunens hjemmeside
Få IT-afdelingen i din kommune til at hjælpe med at indsætte iframen på
jeres hjemmeside.
Når iframen først er sat ind på en hjemmeside, vil de kurser, du vælger fra
Rsiden.dk, automatisk blive vist på siden.
It-afdelingen skal bruge en ”kodesnip” fra Rsiden for at skabe forbindelsen.
Du finder jeres kodesnip under ”Kommunens data”, når du er logget på
som koordinator. Står under HTML til iframe – se < kodeteksten med blåt
> på næste side.
Når linket til iframen er sat ind på jeres hjemmeside, skal du bagefter
huske at trykke på ”Aktivér til kommune-iframe” for de forløb, du gerne
vil have vist. På den måde får systemet at vide, at det nu er tilladt at vise
de forskellige kurser. Hvis du på et tidspunkt ikke længere ønsker denne
funktion, kan du trykke på samme sted: ”Deaktivér i kommune-iframe”.
_______________________________________________________________

2. Stopliniens rådgivning kan tage imod tilmeldinger til jeres hold
Skærmbilledet til venstre viser, at Stoplinien kan se tilbud fra de kommuner,
som har givet tilladelse dertil. Rådgiverne på Stoplinien kan så åbne jeres
tilbud om kurser (”kursusliste” – se eksemplet fra København på forrige
side), og derfra kan de gå direkte ind og tilmelde folk på hold i din kommune,
mens de taler med dem i telefonen.
Stoplinien har åbent dagligt mellem kl. 10 og 20.
Tilmeldingen foregår i forbindelse med rådgivningssamtalen. Der sendes
straks en tilmeldingsmail til borgeren, som bliver tilmeldt et hold i din
kommune. Det er en stor fordel. Du får også en mail, når der er tilmeldt en
ny deltager.

_________________________________________________________________________________________________________________________
3. Giv Stoplinien tilladelse til at tage imod tilmeldinger
For at Stopliniens rådgivere kan tage imod tilmeldinger direkte til dine hold, skal du
give din tilladelse:
Gå ind med din koordinatorprofil under ”Kommunens data”.
Klik på ”Tillad tilmelding via Stopliniens Rådgivning”.
Når du har givet din tilladelse, så funktionen er aktiv, vil de hold, du opretter på
Rsiden, automatisk fremgå af en liste hos Stopliniens rådgivning (se ovenfor).
Du kan altid deaktivere tilladelsen igen ved at trykke på den.
Har du spørgsmål om rsiden.dk, kan du ringe til vores support tirsdage ml. 10 og 14. Tlf. 40 20 78 25
eller sende en mail til rsiden@cancer.dk
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