
Byråguide



För att bli administratör över ett minnesrum behöver den anhörige logga in 
och skapa ett konto. Ni guidar in dem till er hemsida och vidare till “Dödsan-
nonser/Minnesrum” eller “Min Sida” och ber de trycka på ”Logga in”, det är 
flera vägar till samma mål. Därefter anger de sin mailadress i kombination med 
nyckeln. Den mailadress som används behöver inte vara registrerad av er i 
något system (det är möjligt att vara flera administratörer till samma minnesrum). 

Om den anhörige har ett konto sedan tidigare loggar den in med de uppgif-
terna. Guida dem sedan till sitt konto och ”Mina minnesrum”. Här kan de fylla 
i flera nycklar för att koppla sitt konto till olika minnesrum. Därefter har de ett 
konto till alla sina minnesrum. 

Min Sida är en tjänst där anhöriga kan logga in, följa begravningen och  
redigera minnesrummet.

På korrekturet finns nyckeln de behöver för att logga in, se under texten ”Nyckel för 
ditt minnesrum” längst ned på första sidan. Som inloggad finns möjligheten att byta 
lösenord på kontot. 

Logga in

Nyckel till minnesrummet



När den anhörige har loggat in landar de på startsidan. Här finns funktioner som 
rör den aktuella begravningen. Här presenteras ett urval förvalda ”Tjänster”.  
Dessa tjänster kan ni göra byråspecifika, kontakta vår support för mer information 
support@timecut.se. 

Startsidan

Det finns en checklista för den  
anhörige som stöd inför och tiden 
efter begravningen. Det är möjligt att 
göra denna checklista byråspecifik, 
kontakta vår support för mer  
information support@timecut.se.

Checklista
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Här kan den anhörige redigera minnesrummet. Ni har en liknande vy i Taps. 
De kan lägga in bilder, ändra texter och göra inställningar för minnesrummet. 

Den anhörige kan skriva ut de tända ljusen på knappen ”skriv ut tända ljus”. 

För att byta visningsbild trycker de på knappen ”Byt bild” (vid behov - påminn 
dem om att spara bilden). 

De anhöriga kan skriv in en inledande text under rubriken ”Inledning”, texten 
presenteras på minnesrummets startsida. 

Under rubriken ”Bildgalleri” kan de lägga in fler bilder (den exakta platsen för 
bildgalleriet beror på vilket tema som har valts). 

Under rubriken ”Inställningar” ges möjlighet att stänga av funktioner som att 
Tända ljus och visa/dölja Begravningsinformationen i minnesrummet. 

Det går att låsa minnesrummet med ett lösenord, ett så kallat ”Privat läge”. 
Kom ihåg att uppmana de anhöriga om att lämna ut lösenordet till de som ska 
besöka minnesrummet. 

”Avsluta detta minnesrum” raderar minnesrummet.  

Minnesrum



Här är finns information om begravningen. Det går att lägga in bilder och  
redigera begravningsinformation. Här finns också information om begrav-
ningsceremonin som endast den anhörige kan se.

Under rubriken ”Begravning” kompletteras befintlig begravningsinformation. 
För att texten ska sparas behöver knappen Spara användas. För att lägga in 
bilder används knappen med ett plustecken, knappen Öppna behöver tryckas 
på för att bilden ska laddas upp. 

Under knappen ”Information” går det att lägga in en adress till önskad plats, 
OBS! Denna karta är publik! Här presenteras också begravningsdatumet 
(begravningsdatumet syns endast om en livesändning är aktiverad eller om 
användaren beställer en blomma). 

Övrig information under knapparna ”Information” och ”Agenda” kommer från 
akten i Bitnet. 

Begravning



Här visas alla som har anmält sig till begrav-
ning respektive minnesstunden. Listan admi-
nistrerar ni i Bitnet. Endast de anhöriga kan 
se de anmälda gästerna. 

Här visas blommor som ni har registrerat i 
Bitnet. Endast de anhöriga kan se listan. 

Här finns alla gåvor som har lämnats via tjäns-
ten Min Gåva. Den anhörige kan själv registrera 
en gåva. OBS! Denna registreras inte i Bitnet. 
Endast de anhöriga kan se listan. 

Ni som byrå kan ladda upp dokument som 
delas med de anhöriga. Det kan vara avtal, 
dokumentation etc. Dokumenten laddas upp 
i Bitnet under utskrifter med bocken visas på 
Min sida. 

Gäster

Blommor

Gåvor

Dokument


