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DKF Forum - Kiropraktorernes samlingssted
DKF Forum er kiropraktorernes medlemsunivers med adgang via login
fra hjemmesiden www.danskkiropraktorforening.dk
I DKF Forum kan du følge det interne liv i foreningen samt kommunikere
med dine kolleger, melde dig ind i klubber, debattere, følge med i
blogs og meget mere.
Her i folderen kan du læse om de mange nye funktioner og få en kort
introduktion til de mest centrale funktioner, så du kan komme godt i
gang.

Sådan aktiverer du din profil
1. Klik på ’Aktiver profil’ - DET LILLE LINK UNDER LOG IN-FELTERNE
2. Indtast dit medlemsnummer og den mailadresse, du har registreret hos DKF
3. Du får nu tilsendt en mail fra systemet. Mailen indeholder et link, der giver
dig adgang til DKF Forum. Når du er inde, skal du vælge et kodeord, som du
skal bruge til at logge ind med fremover sammen med dit medlemsnummer.
4. Kontakt sekretariatet ved evt. problemer.

Du aktiverer
din profil ved
at trykke på
linket ’Aktivér
profil’ under
Log-in felterne.

Forsiden
Når du logger på DKF Forum, kommer du automatisk ind på din
forside. Her kan du se:


En menu-bjælke med de forskellige faner ’Min side’, ’DKF’,
’Klubber’, ’Find kollega’, ’Jobs og andre opslag’, ’Debat’
og ’Blog’



En række bokse med adgang til ’Nyheder’, ’Artikler’,
’Tags’, ’Mine Quicklinks’ m.v.

Min side
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Min side

Alle medlemmer på DKF Forum har en personlig side, som kun
er synlig for det pågældende medlem. På ’Min side’ kan du:


Se og rette i de oplysninger DKF har registreret om dig,
så vi altid har opdaterede oplysninger om fx ansættelsesforhold, kontaktoplysninger m.v.



Up-loade et profilfoto



Se en række bokse med ’Mine klubber’, ’Blog indlæg’,
’Mini feed, Væg, Indbakke’, ’Mine Quick links’, ’Tags’,
’Seneste billeder’

’Opdatér dine data’.
Her kan du rette i de oplysninger, som DKF har registreret om dig fx
kontaktoplysninger, ansættelses– og eventuelle klinikejerskaber samt
uddannelsesforhold.
Bemærk, at opdateret data skal godkendes af DKF for at sikre, at de
anførte oplysninger er korrekte. Godkendelsen sker automatisk.
Notifikation
Du får automatisk en mail hver gang, der sker nyt i de klubber, du er
medlem af. Dette kan du afmelde ved at gå ind på ’Min side’ ->
’Rediger mine data’ og fjerne fluebenet ud for ’Notifikation’ .

Klubber
I DKF Forum har du adgang til en række forskellige klubber.
I klubberne kan du


netværke og dele viden med kolleger



debattere



dele dokumenter og fotos fra arkiverne



oprette og tilmelde dig arrangementer

Der er tre forskellige klub-kategorier i DKF Forum:


Interesseklubber - åbne klubber inden for en række forskellige emner



DKF-Klubber – lukkede klubber til politiske organer og medlemsgrupper i DKF, der også fungerer som arbejdsfora .



KKF-klubber - lukkede klubber for de respektive KKF’er

Debat
Det store fælles
debatforum ligger
i DKF– klubben.

Få oprettet en klub
Du kan anmode om at få oprettet en åben interesseklub, hvis du har en
god idé til et klubtema, som ikke allerede findes. Det kan fx være et
bestemt fagområde, du gerne vil finde sammen om med andre interesserede.
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Find kollega
Under ’Find kollega’ kan du søge efter en kollega blandt alle DKF’s medlemmer

Debat
Du opretter en debattråd ved at klikke på ’Debat’ i den øverste bjælke på forsiden, og derefter klikke på ’Opret emne’.

Debatten er beregnet til kollegiale spørgsmål og diskussioner
og skal derfor holdes i en god tone.
Har du spørgsmål eller henvendelser til sekretariatet, kan du
ikke forvente at få et direkte svar i debatten.
Kontakt i stedet sekretariatet på
dkf@danskkiropraktorforening.dk.

Jobs og andre opslag
På ’Jobs og andre opslag’ kan du søge efter job eller indrykke job/køb/
salg-annoncer.
Der er også adgang til at se ’Jobs og andre opslag’ fra DKF’s hjemmeside,
men du skal være logget på DKF Forum for at kunne opslå annoncer.

Blog
Ønsker du at skrive et længere indlæg, kan du oprette et blog-indlæg. Et blogindlæg kan kommenteres af andre, men er ikke oplæg til debat.
DKF’s formand skriver jævnligt blog-indlæg til DKF Forum.
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Medlemsnr.

DKF Forum er et socialt forum for medlemmer af
Dansk Kiropraktor Forening. I DKF Forum kan du:




netværke og dele viden med kolleger
se og opdatere dine medlemsdata
debattere med kolleger og oprette blogindlæg

Dansk Kiropraktor Forening
Vendersgade 6, 2. tv
1363 København K
Telefon: 3393 0400
www.danskkiropraktorforening.dk

