
Inloggning i Treserva 
 
Treserva hittar du under nätapplikationer i start-menyn: 

 
 
Aktuellt program för Treserva är Treserva – Produktionsdatabas 
Vårt test och utbildnings Treserva hittar du under Treserva – Testdatabas 
 
Som användare väljer du att logga in i Treserva – Produktionsdatabas. En inloggningsruta 
öppnas där du ska ange användarnamn och lösenord. Klicka sedan på Logga in. 
 

 
 
Användarnamn: det användarnamn du har när du loggar in i datorn t ex tiaojol. 
Lösenord: När du loggar in för första gången ska du ange disktrasa som lösenord. 
Tryck sedan på knappen Logga in. Vid första inloggningen kommer nedanstående bild öppnas 
där du anger ett nytt personligt lösenord. 
 
 



 
 
Gammalt lösenord: Här skriver du disktrasa. 
Nytt lösenord: Här anger du det nya lösenordet, som är personligt. Ett tips är att använda 
samma lösenord som du har till andra behörigheter på jobbet.  
 

Byta lösenord 
Du kan när du vill byta lösenord. 
Gör så här: 

1. Logga in i Treserva 
2. Välj personligt och Ändra lösenord via menyn på skrivbordet 
3. Fyll i ditt gamla lösenord, det nya och bekräfta det nya genom att skriva det ytterligare 

en gång 
4. Spara! 
5. Nästa gång du loggar in i treserva är det med ditt nya lösenord. 

 

Glömt lösenord 
Har du problem med din inloggning ska du i första hand vända dig till din enhetschef.  
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