
 
Info om Wilma. (Denna info finns också på bloggen under infobrev) 
 
Det har skett uppdateringar och förändringar så Wilma har legat nere en dag. Nu fungerar det på 
nytt, men det har skett förändringar. De här instruktionerna har vi fått för oss lärare. Jag sänder hem 
informationen också åt er. Om ni inte får det att fungera kan ni skicka frågor per epost till 
tore.jungerstam@pedersore.fi så kan jag vidarebefordra dem eller be om hjälp av datasupporten om 
jag inte kan hjälpa. 
 
Om ni inte får Wilma att fungera, meddela oss per e-post i så fall. Vill ni nå oss fungerar ju epost 
också fram till att problemen är lösta. Förnamn.efternamn@pedersore.fi. 
 
Här är infon vi fick: 
 
 
Wilma så är nog uppe och igång men det publiceras lite långsammare eftersom det är en webbsida så 
kan hända det inte fungerar hos alla leverantörer ännu (detta borde reda ut sig själv med tiden till 
imorgon). Med andra ord behöver man ha lite tålamod för Wilma idag ännu.  
 
Appen måste man lägga till kontot på nytt för att få det att fungera tyvärr eftersom adressen ändrat 
(:1334 ska INTE användas längre).  Detta kan man göra via att t.ex. logga in via 
http://wilma.pedersore.fi och välja att skapa QR kod så lägger det till allt automagiskt och man 
behöver bara kunna sitt lösenord. 
För att ÅTERSTÄLLA sitt lösenord så kom ihåg att det finns ”glömt lösenord” knappen var man kan 
ska fylla i sin e-post på både användarnamn och lösenord. (lönar sig att även kolla spam efteråt för 
länken att återställa lösenord). Detta kan vara bra att informera alla vårdnadshavare/lärare om så att 
det undviker onödiga problem, både att man behöver laga om kontot samt att man kan själv 
återställa sitt lösenord samt att användarnamnet är lösenord.  
 
Alla centrala genvägar är ändrade så att det inte finns :1334, hittar ni något ställe var det ännu finns 
så meddela gärna i så fall. Har ni skapat genvägarna själva så kommer dom inte heller att fungera 
före man editerat själv.  
 
Alla lösenord som används till wilma ska uppdateras enligt följande önskemål från Visma (fd. 
Starsoft).  Lösenordet måste innehålla stora bokstäver och specialtecken och det måste vara +8 
tecken långt.  
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