Lathund för nytt lösenord i Ping Pong
1. Gå in på Borås Stads webbplats för lärplattformen Ping Pong
2. Tryck på "Logga in i Ping Pong" (rödmarkerat).

3. Tryck på Ping Pong, du får då upp Ping Pongs inloggningsruta. Klicka på ”Glömt lösenordet?”.

4. Fyll i rutan med användarnamn (inringad nedan) = elevens personnummer inklusive de fyra sista
siffrorna och måste skrivas i formatet yymmdd-xxxx och klicka på ”Hämta nytt lösenord”.

5. Lösenordet skickas nu till elevens skolmail i Outlook.
Nu får man upp en inloggningsruta där man ska använda sig av eleven datakonto på skolan (det är
samma inloggningsuppgifter eleven använder varje gång den vill komma åt internet på skolan). Den
är normalt födelseår följt av de tre första bokstäverna i förnamnet och de tre första bokstäverna i
efternamnet. Anders Andersson född 1996 har alltså 96andand. Oftast vet eleven sitt lösenord till
detta konto då de använder internet i skolan ofta, men om det blir problem kan man ringa
kommunens datasupport på 033-357600.

8. När ni har inloggningsuppgifterna genomför ni steg 1-3 igen och trycker denna gång på pingpong
och när ni fått fram inloggningsrutan fyll i användarnamn och lösenordet ni just hämtat. Tänk på att
ett hämtat lösenord enbart är giltigt ett par timmar så har det gått för lång tid måste ni börja om.
9. Ni kommer nu bli ombedda att byta lösenord. Då de finns vissa säkerhetskrav på lösenordet
rekommenderar vi att ni väljer så enkelt som möjligt. Man måste ha stora bokstäver och siffror. Mitt
tips är att om man till exempel har en hund med namnet Boffe så väljer man lösenordet ”Boffe1” i de
fall namnet är för kort kan man lägga till fler siffror dvs Fido kan skrivas ”Fido123”
10. Nu ska ni vara igång och när eleven använder sin iPad med Ping Pong-appen, så behöver man inte
skriva in lösenordet varje gång för det kommer iPaden ihåg.

