
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En introduktion till nya SLI.SE 
 

 
 

  

 



 

 
 

 
 

 

  

Registrera konto 
Om du är FLOD-kund  - 
registrera dig på din kommun 
och skola. 

Om du vill ha ett testkonto på 30 
dagar – kontakta oss på e-post: 
info@slieducation.se. 

 

Startsidan 

På startsidan hittar du aktuell 
information från oss samt dina 
"boxar" som du själv skapar på 
sidan "Produktsök". 

Menyraden längst upp finns på 
alla sidor. 

Under händelser visas 
meddelanden till dig, t.ex. om det 
finns elever som manuellt 
behöver godkännas. 

 

Olika sidor du 
kan gå till. 

Händelser, t ex 
meddelanden till 
dig. 

Skriv ord i titel, välj i 
listan eller tryck retur. 

Dina favoriter och 
kontoinställningar. 

Personlig bevakning (box) 
skapas på ”Produktsök”. 

 



 
 

 
 

 

 
  

Att söka 

Längst upp finns en sökruta. 
Skriv något i textrutan så dyker 
en lista med möjliga träffar upp. 

Om du ser det du söker i listan 
kan du välja det direkt. 

Tryck "Enter" för att göra en 
sökning. 

Produktsök 

Om du söker med ett sökord 
hamnar du på denna sida. 

Du kan också klicka in på denna 
sida utan att ange ett sökord. 

Klicka igång en film direkt från 
sökresultatet på den lilla play-
knappen eller märk den som 
favorit genom att klicka på 
stjärnan. 

Vill du läsa mer, klicka på titeln. 

 



 
 

 
 

 

  

Filtrering - vad vill du 
se för träffar? 

Du kan klicka dig fram till ett 
ämne överst på sidan för att få 
mer precisa träffar. 

Filtrera dina träffar i högerspalten 
genom att klicka på de saker du 
önskar inkludera (klicka på 
ordet). 

När du söker med sökord kan du 
få irrelevanta träffar, men 
sorterar du listan efter relevans 
kommer oftast det du söker högt 
upp i listan. 

 

Spara filter, lägga till 
"box" på startsidan 

Under "Valda filter" ser du vad 
som skapat det sökresultat du 
ser. 

 Du kan ta bort alla eller delar 
av filtret på "x"-knapparna. 

 Skapar en box på din 
startsida med ditt sökresultat. 

 Om du vill spara ditt filter så 
att det används i fortsättningen 
för dina sökningar, klicka på 
spara-knappen. 

 



  

Se på film och lyssna 
på ljud 

När du klickar på en produkt 
visas denna sida med fakta och 
ev. relaterade produkter. 

I spelaren kan du välja textning, 
kvalitet och i förekommande fall 
avsnitt. 

 

 



 

Appar för iPhone/iPad 
och Android 

Webbsidan fungerar på dessa 
enheter också, men undertexter 
på filmer fungerar inte. 

Om du däremot laddar hem vår 
app fungerar även undertexter 
på dessa enheter. 

Appen är en förenklad version av 
webbsidan och är utformad för 
att snabbt och enkelt titta på film. 

Sök på "SLI.SE Play" i Google 
Play resp. Apple AppStore. 

Har du frågor? 

Kontakta oss på: 

SLI Education 
Sigurdsgatan 21 
721 30 Västerås 

0143-55 21 00 

info@slieducation.se  

www.slieducation.se  

 

mailto:info@slieducation.se
http://www.slieducation.se/

