MIQAgruppen
Manual
”Att dela ljudfil med din handledare”
Du kan bara ladda upp ljudfiler i filformaten mp3, wav, ogg, wma, 3gp, m4a,
mp4 & amr
1. Gå in på www.miqagruppen.org.

2. Klicka på ”skapa nytt konto”. Fyll i alla uppgifter och tryck därefter på ”skapa nytt
konto”.
3. När du skapar ett nytt konto loggas du automatiskt in på hemsidan. Du kommer då
till sidan ”Viktigt att tänka på”. Gå gärna igenom den sidan innan du fortsätter. För att
ladda upp en ljudfil klickar du på "Mina ljudfiler”.

När du är inne på ”Mina ljudfiler” trycker du på ”ladda upp en ny fil”.
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En vit ruta öppnas.
Döp samtalet till ditt för- och efternamn t.ex. Anna Andersson insp. nr 1
ange samtalets målbeteende (eller en besöksanledning för klientcentrerat
samtal)
samt var du vill att kodningen ska börja och sluta (t.ex. 5-25).

Om du vill skriva något om filen för eget bruk kan du göra det under ”Egen notering
om fil”. Klicka därefter på ”Välj fil”


Nu öppnas en ny ruta där du kan söka upp din inspelade ljudfil, på din egen
hårddisk eller i ditt USB-minne. När du hittat filen, klicka på den och sedan på
”öppna”. Klicka därefter på ”Lägg till”

Tänk på att inte ha med uppgifter i samtalet som kan identifiera klienten (namn,
personnummer, adress och telefonnummer).
4. När ljudfilen har laddats upp finner du din ljudfil under ”Mina ljudfiler”. Om du
klickar på ljudfilens namn kommer du till en sida där du kan redigera din ljudfil. Här
kan du, ganska högt upp till höger se två rutor. En där det står ”Dela denna ljudfil
med din handledare/tränare” och på den andra ”Beställ kodning”.

Du ska inte beställa någon kodning
utan bara dela ljudfilen med din
handledare

5. Tryck på ”Dela denna ljudfil med din handledare”.
Då öppnas en ruta igen.



Skriv namnet på din handledare/tränare och tryck sedan på ”Dela den här
filen”.
Nu är ljudfilen delad med din handledare.

Har du frågor eller problem är du välkommen att mejla eller ringa.
miqagruppen@cns.ki.se
Tel: 08-123 39 102

