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Tips fra Nobia CET support 
 
Configuras Webinar – Free webinars 

 

• Bra kurser både för nybörjare och användare med längre 
erfarenhet 

• Webinaren spelas in för möjlighet att titta senare eller repetera 
kursen  

• Webinaren är kostnadsfria  
 

1. Logga in på My Configura genom CET Designer 
 

 

 

                    

2. Klicka på ”Configura” och välj därefter ”Webinars” i menyn 
Academy under rubriken CET och klicka igen 
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3. Klicka på ”Webinars” och välj den kurs ni önskar delta i. Scrolla 
ner på sidan för att hitta ”Getting started Webinars” som också 
är kostnadsfria 

 

       

                                     

4. Klicka på ”Register” och fyll i mejladressen (kan vara förifylld om 
ni deltagit i något webinar tidigare). Bekräfta genom att klicka 
på ”Register” längst ner i fältet    

   
 

Välj ”Confirm” i nästa steg: 

     
 

 



Tips fra Nobia CETsupport    2021-05-04 

 

 

 

5. Nu skickas ett mejl som bekräftar att ni är anmäld till Webinaret 
och ni kan se att ni fått tillgång till en ny Briefcase* i My 
Configura. I denna Briefcase kommer den inspelade versionen 
av webinaret att publiceras. 

 

      

 

 

6. Planera in webinaret i er kalender och logga in genom länken ni 
får i bekräftelsemejlet när det blir dags. Och skulle ni få 
förhinder, kan ni senarelägga mötet och titta på den inspelade 
versionen istället genom att logga in på My Configura. 
 

 

Lykke til! 
 

 

 

*En Briefcase fungerar som en grupp man blir medlem i där man kan se information – en ”News Feed” på sitt ”Dashboard” när man är 
inloggad på My Configura 
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