
 

Vanliga frågor 
Manualen innehåller de mest förekommande frågor om Raindanceportalen 

Får du inte svar på din fråga här kan du mejla till portalen@eko.su.se 
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Det går inte att söka fram fakturan 

 Fyll endast i fakturanumret i första rutan och tryck sedan Enter 

 Logga ut från portalen och försök igen (kopplingen tappad) 

 Om fakturan har datum äldre än maj 2013 finns den i gamla Raindanceportalen 

Det går inte att kontera med projekt 

 Nyupplagt projekt är inte överläst från Raindance Classic (överläsning sker varje kväll 

från Raindance Classic till Raindanceportalen) 

Kommer till inloggningsrutan (alt. Mitt SU) när man ska in i 

Raindanceportalen från en SU-dator 

 Stäng alla internetfönster och försök igen. Kopplingen mellan Raindanceportalen och 

SU kan ha tappats 

Hur avattesterar man? 

 Avattestera gör man genom att klicka på ”namnet” så det blir blått och klickar sedan 

en gång till på ”namnet” för att ta bort attesten 

Personen finns inte på cirkulationsmallen 

 Om en person arbetar på flera institutioner finns hon/han bara på den ursprungliga 

institutionen, men har tillgång till de andra också 

Det går inte att arbeta med fakturan när man sökt fram den 

 Genom att söka fram en faktura hamnar man bara i visningsläge, fakturan måste ligga 

i personens inkorg för att den ska kunna hanteras 

Fakturor låser sig 

 Tryck endast på ”Tillbaka” eller ”Nästa faktura”. Tillbakaknappen på internetfönstret, 

eller om man på annat sätt går ur en faktura, kan göra att den låser sig 

Sparat lösenord i webbläsaren ger felmeddelande 

 Spara inte lösenordet i internetfönstret, det kan komma upp ett felmeddelande och 

det går inte att byta lösenordet (det sparade måste då tas bort från internetfönstret) 
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Ta bort sparat lösenord i webbläsaren 

Webbläsare Internet Explorer 

Gå in under Verktyg och Internetalternativ uppe i menyraden på webbläsaren 
Tryck på fliken Innehåll (1) 
Gå ner till Komplettera automatiskt och tryck på knappen för Inställningar (2) 
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Låt rutan vara tom för Användarnamn och lösenord för formulär (3) 
Tryck på knappen Ta bort historik för Komplettera automatiskt… (4) 

 

Fyll i bocken för Lösenord (5) 
Tryck på knappen Ta bort (6) 
 

 

Tryck dig sedan ut genom att trycka OK på rutorna som är kvar på skärmen. 
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Webbläsare Firefox 

Gå in under Verktyg och Inställningar uppe i menyraden på webbläsaren 
Låt rutan vara tom för Spara lösenord för webbplatser (1) 
Tryck på knappen för Sparade lösenord (2) 
 

 

Det kommer upp en ruta, med webbplatser som du har låtit spara ditt lösenord på. 
Tryck på knappen Ta bort alla (3) 
 

 
Du kommer tillbaka till första rutan (Inställningar) 
Tryck på OK 
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