
Hur skapar man ett konto på 
Ecanvasser? 
Lathund



Be din kampanjledare att bjuda 
in dig till Ecanvasser!



Följande steg ska du 
göra på en PC



Öppna mailet

Du kommer att få ett e-postmeddelande 

från Ecanvasser Team. Det är din 

inbjudan till Ecanvasser. Yeay! 

OBS: om du inte får ett meddelande kolla 

SKRÄPKORGEN. 



Klicka på knappen 
Sign-up

När du öppnar ditt e-postmeddelande:

1. Klicka på knappen Sign-up

Om du är på en mobilenhet (och har 

redan installerat apparna) eller har 

problem med knappen. 

1. Kopiera länken längst ned i 

meddelandet. 

2. Öppna din webbläsare och klistra 

in länken. 



Fyll i dina uppgifter

Skapa ett konto genom att: 

1. Fylla i ditt förnamn

2. Fylla i ditt efternamn 

3. Skriv in ett lösenord (som du väljer 

själv). 

4. Klicka på knappen “agree & join 

campaign” 

Ordlista

Agree & join campaign - Godkänn och 

anslut till kampanjen. 
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Nu är det dags att slå på 
tvåstegsinloggning

Efter du klicka på knappen “agree & join 

campaign” kommer du till en skärm som 

ser ut så här. 

För detta steg behöver du din PC och en 

mobil. Stäng inte fönstret. 

Varje 30 sekunder kommer Google 

Authenticator att uppdatera koden med 

en ny kod. Du kommer att behöva skriva 

in en kod varje gång du loggar in på 

Ecanvasser. 



Följande steg ska du 
göra på din mobil. 



Ladda ned Google 
Authenticator

Innan du går vidare med Ecanvasser på 

din PC behöver du ladda ned Google 

Authenticator till din mobil:

● iPhone

● Android

OBS: Se bilderna till höger för var du hittar 

plustecknet. Det är olika beroende på 

operativsystem (iPhone eller Android). 

Android

Plustecknet

iPhone

Plustecknet

https://apps.apple.com/se/app/google-authenticator/id388497605
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.authenticator2&hl=sv


Följande steg ska du 
göra på din mobil & PC



Att scanna 
streckkoden 

För att scanna koden 

gör följande i Google 

Authenticator:

1. Tryck på 

plustecknet

2. Välj “Läs av 

streckkoden”

Se nästa bild för vidare 

instruktioner
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Scanna streckkoden 

Scanna av streckkoden (QR-koden) genom 

att: 

1. Håll upp din mobil till din PC skärm

2. Se till att streckkoden hamnar 

innanför rutan på din mobilskärm. Streckkod



Skriv in koden som du får 
från Authenticator

För att färdigställa installation av 

tvstegsinloggningen: 

1. Skriv in koden som du hittar in din 

authenticator app i fältet 

Authenticator Code på Ecanvasser 

sidan.

2. Tryck på Verify. 

Ordlistan

Verify - verifiera



Följande steg ska du 
göra på din mobil. 



Grattis - nu kan du logga 
in på Apparna!

Nu kan du ladda ned apparna och sätta 

igång! 

Android (Google Play): 

● Walk (ringning & dörrknackning)

● Go (torgmöten osv.) 

iPhone (App Store): 

● Walk (ringning & dörrknackning)

● Go (torgmöten osv.) 

Walk på 
Google Play

Walk på 
App Store

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vconnecta.ecanvasser.us&hl=sv
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ecanvasser.go&hl=sv
https://apps.apple.com/se/app/walk-ecanvasser/id920020242
https://apps.apple.com/se/app/go-ecanvasser/id1488817525

