
support-refugees.eu

SOFIE ONLINE TOOL 
user guide 

Project Number: 2017-1-AT01-KA204-035083



Här kommer du att hitta all nödvändig information för att 
enkelt surfa på plattformen. 

Du kommer att se 5 länder på gröna flikar:

Välkommen till användarguiden för 
SOFIE onlineverktyg!

Och 5 stödservice blå flikar:

Österrike Italien Cypern Turkiet Sverige

Utbildning Hälsa Rättshjälp Sport Barnomsorg



STEG 1
Klicka på den gröna fliken för önskat land.

Kartan kommer automatiskt zooma in på landet.

Välkommen till användarguiden för 
SOFIE onlineverktyg!

STEG 2 
Klicka på den blå fliken för service av intresse.

Kartan kommer automatiskt zooma in till området där 
servicens information finns tillgänglig.



STEP 3 A
Om du klickar på det röda stiftet kommer du 
automatiskt se ett informationskort med 
tillgänglig information för denna organisation/ 
institution. 
För att stänga infokortet klicka på X uppe till höger..

Du kommer att hitta följande tecken: 
Ett rött stift        när endast 1 organisation/institution är 
lokaliserad på denna punkt.
Ett blått stift            när mer än 1 organisation /institution är 
lokaliserad på platsen. 
 



STEG 3 B
Om du klickar på det blå stiftet på kartan kommer 
kartan automatiskt zooma in till 
organisationen/institutionen koncentrerad på 
platsen.

▶ Namn på organisationen/
institutionen 
▶ Adress 
▶ Målgrupp 
▶ Kort beskrivning om
servicen den erbjuder 
▶ Hemsida 
▶ Kontaktinformation
(telefonnummer och emailadress)

▶ Hur man kommer dit  
(vägbeskrivning)
 

Nu kan du nå infokorten med tillgänglig information om 
önskad organisation/institution följande samma instruktion
 som i punkt 3A.

Informationen som du kommer att hitta på infokorten är: 



Att få vägbeskrivning:

Om du klickar på ”hur komma dit”-knappen,                  kommer 
du att få vägbeskrivning hur du tar dig till önskad service. Du 
kan få två typer av vägbeskrivning.  
(a)  Från din nuvarande position  

(b) Från en annan vald position. I detta fall skriver du och väljer 
den adress du vill ha som utgångspunkt. Sedan klickar du på 
lokalisera mig!-sökrutan mellan flikarna och kartan.

I båda fall, (a) och (b) kommer du att få vägbeskrivning i två format:
▶ På kartan 



Att få vägbeskrivning:

▶ Skrivna instruktioner

• Per gång

� Per bil 
Om du ändrar detta, behöver du välja det och klicka på ”omräkna 
väg”-knapp.



Generella användarinstruktioner: 

Att zooma in och ut från den generella kartan, använd plus + 
och minus – tecken nere till höger på sidan.

•  För att förstora kartan till helsida, klicka på ikonen uppe till höger.

�  Du kan också använda CTRL + och musen för att zooma in och ut.



Generella användarinstruktioner: 

Olika vinklar av kartan är också möjlig, på kartan eller 
satellitläge. Välj endast den vinkeln här:

•  Kartans vinkel

�  • Satellitläge



Jag hoppas att denna användarguide var användbar. 

Surfa och njut!

SOFIE online tool is the heart piece for information of the project: it will inform 
migrants, refugees and asylum seekers at computers or their mobile phones where to 
find next support for different relevant services such as next child care and education 
institutions, next health care centres, language courses, legal support providers and 
sport centres. Indeed, the aim of this resource is to improve social inclusion and 
interaction of migrants, refugees and asylum seekers in the host communities. 



Kontakt

Verein Multikulturell
www.migration.cc
Barbara Bitschnau: b.bitschnau@migration.cc

CESIE
www.cesie.org
Giovanni Barbieri: giovanni.barbieri@cesie.org

CARDET
www.cardet.org
Irini Anastassiou: irini.anastassiou@cardet.org

Mozaik Human Resources Development
www.mozaik.org.tr
Olcay Belli: o.belli@mozaik.org.tr

www.folkuniversitetet.se/In-English/
Ali Rashidi: ali.rashidi@folkuniversitetet.se
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