
KORT GENOMGÅNG AV ADMIN

FÖRETAGSSIDAN
DU KOMMER ALLTID TILL DIN PRIVATA STARTSIDAN NÄR DU LOGGAR IN PÅ LINKEDIN 

SÅHÄR KOMMER DU TILL ER FÖRETAGSSIDA - Gå in under ”Du” och gå ner till avdelningen 
”HANTERA” och tryck på ”Företag: ditt företagsnamn”.

ÖVERSIKT - Det är här du gör all redigering och ifyllning av info på 
din företagssida se bild 8 nästa sida. 

STATISTIK - Precis som menyn säger kommer du här till mer ljuplodande statistik om er företagsida:
• BESÖKARE - här hittar du info om vem som besökt er företagssida
• UPPDATERINGAR - Här hittar du info om hur era uppdateringar har presterat
• FÖLJARE - Här hittar du självklart statistik om era följare

NOTISER - Ett annat sätt att se statistiken för era uppdateringar där man ser hur uppdateringen ser ut i 
flödet. Ett bra sätt att se vilken typ av uppdateringar som fungerar se bild 9 nästa sida.

ADMINISTRATIONSVERKTYG - Hantera sidans administratörer, sponsra uppdateringar etc.

GÅ TILL MEDLEMSMENY - Se hur era besökare ser er företagssida, här skall du fundera på om allt är på 
plats och ser bra ut.
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ÖVERSIKT   Det är på denna sidan du gör alla justeringar på er företagssida, tryck på pennorna och gör justeringar

NOTISER   Här kan du se lite statistik kring era uppdateringar, samtidigt som du ser hur de såg ut.

UPPDATERINGAR   detta är den vy du kommer till när du kommer in till din 
företagssida. här får du lite statistik samt att du ser era uppdateringar.

kronologisk 
ordning

DELNINGAR visar 
vem som delat och 
vad, också denna i 
kronologisk ordning

GILLA - Tänk på att Gilla dyker 
upp i flödet för den som gillar 
samt eventuellt också i deras 
kontakters flöden.
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