Að skrá vinnustað til leiks í Hjólað í vinnuna
Til þess að skrá vinnustað til leiks þarf að byrja á því að fara inná www.hjoladivinnuna.is
Efst hægra megin á síðunni smellir þú á Minn Aðgangur

Þá birtist þessi gluggi. Ef þú átt niotendanafn og lykilorð, þá er um að gera að fara inn á því. Ef
þú hefur ekki tekið þátt áður þá smellir þú á Nýskráning.

Á þessari síðu skráir þú inn upplýsingar um þig og smellir á Stofna aðgang.

Nú hefur þú stofnað þinn eigin aðgang. Næsta skref er að Stofna vinnustað.

Þegar þú hefur smellt á Stofna vinnustað birtist síðan hér fyrir neðan.
Hérna slærð þú inn kennitölu þess vinnustaðar sem þú ætlar að skrá til leiks. Athugið að margir
vinnustaðir t.d. innan sveitarfélaga hafa sömu kennitölu og sveitarfélagið. Ef viðkomandi
vinnustaður vill keppa undir sínum merkjum er mikilvægt að notast sé við aðra kennitölu en
sveitarfélagsins (t.d. kennitölu eins starfsmanns).

Þegar þú hefur skráð inn kennitöluna og smellt á “Áfram” birtist síðan hér fyrir neðan. Hér fyllir
þú inn allar upplýsingar um vinnustaðinn þinn og smellir svo á Skrá vinnustað.
Vinnustaðir sem staðsettir eru í fleiri en einu sveitarfélagi geta hakað við
Er með starfsstöðvar og þá geta útibú í öðrum sveitarfélögum en höfuðstövarnar tekið þátt
undir sínu sveitarfélagi.
1. Engar starfsstöðvar – fylgið leiðbeiningum nr. 1 á næstu síðu
2. Er með starfsstöðvar – fylgið leiðbeiningum nr. 2 á bls. 6

ATH. skrá skal heildarfjölda starfsmanna sem vinna á vinnustaðnum, ekki bara þann fjölda
sem ætlar að taka þátt.

1. Engar starfsstöðvar
Þegar þú hefur stofnað vinnustaðinn er næsta skref að skrá eitt eða fleiri lið til leiks. Þú getur
skráð eins mörg lið og þú vilt og ótakmarkaðan fjölda liðsmanna í hvert lið. Hámarksfjöldi má
þó ekki fara yfir fjölda skráðra starfsmanna.

Ef þú vilt að liðið/liðin þín taki þátt í kílómetrakeppninni hakar þú við í Tekur þátt í
kílómetrakeppninni.

ftir að þú hefur stofnað eitt eða fleiri lið lendir þú á Liðsstjórnunar síðunni. Hérna getur þú
sýslað með liðið/liðin þín:
•

Skráð liðsmenn í liðin

•

Skráð ferðir á liðsmenn

•

Skráð þínar eigin ferðir

Nánari leiðbeiningar um Liðsstjórnunarsíðuna má finna í leiðbeiningunum Liðsstjórnun.

2. Er með starfsstöðvar
Ef hakað er í Er með starfstöðvar þegar vinnustaðurinn er skráður kemur þessi síða upp. Hérna
þarf að skrá inn allar starfstöðvar/útibú sem staðsettar eru í öðrum sveitarfélögum en
höfuðstöðvarnar.
Til að skrá inn nýja starfsstöð er smellt á Skrá starfsstöð.
Ath. ekki skal skrá starfstöðvar í sama sveitarfélagi aftur inn.

Hér fyrir neðan skal skrá skrá skal nafn starfsstöðvar, fjölda starfsmanna á starfsstöðinni og velja
viðeigandi starfsstöð.

Þegar allar starfsstöðvar hafa verði skráðar er hakað við þá starfsstöð sem þú ætlar að skrá
þitt/þín lið undir og valið Áfram.

Nú getur þú skráð lið til leiks.
Ef þú vilt að liðið/liðin þín taki þátt í kílómetrakeppninni hakar þú við í Tekur þátt í
kílómetrakeppninni.
Ath. nú er hægt að skrá ótakmarkaðan fjölda liðsmanna í hvert lið.

Eftir að þú hefur stofnað eitt eða fleiri lið lendir þú á Liðsstjórnunar síðunni. Hérna getur þú
sýslað með liðið/liðin þín:
•

Skráð liðsmenn í liðin

•

Skráð ferðir á liðsmenn

•

Skráð þínar eigin ferðir

Nánari leiðbeiningar um Liðsstjórnunarsíðuna má finna í leiðbeiningunum Liðsstjórnun.

Gangi ykkur vel☺

