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Rana Blad går over  
til å bruke aID som  
innlogging på alt av 
tjenester på nett.
Harald MatHiassen
harald.mathiassen@ranablad.no
918 10 486

I likhet med resten av avisene i 
Amedia går Rana Blad nå over 
til å bruke aID på alt av tjenes-
ter på nettet. Dette gjelder tje-
nester som innsending av hils-
ninger, opprettelse av arrange-
ment i kalenderen og å legge 
igjen kommentarer i kommen-
tarfeltet på saker. 

For abonnenter og andre som 
allerede har opprettet en aID-
bruker vil overgangen knapt 

merkes. Er du allerede innlog-
get med din aID-bruker slipper 
du nå også å logge deg inn på 
nytt for å benytte deg av digita-
le tjenester på ranablad.no.

Opprett bruker gratis
Er du ikke abonnent har du li-
kevel muligheten til å opprette 
en aID-bruker for å benytte deg 
av disse tjenestene helt gratis. 
Dette er en forholdsvis enkelt 
prosess og de aller fleste klarer 
dette i løpet av få minutter. Og 
har du først opprettet en bru-
ker, og logget deg inn, vil syste-
met huske deg til neste gang 
slik at du slipper å logge deg inn 
på nytt. Den samme aID-bruke-
ren du oppretter hos Rana Blad, 
kan du også bruke hos alle 

Amedias lokalaviser over hele 
landet. 

"
Det er også viktig 
å minne om at 
dette som sagt  

er gratis
tORd OlandeR PedeRsen
Digitalredaktør

– For noen vil det kanskje opp-
fattes som tungvint første gan-
gen man oppretter en bruker, 
men totalt sett vil det bli en 
mye enklere hverdag etter det-
te. Det er også viktig å minne 
om at dette som sagt er gratis. 
Det skal altså fortsatt ikke koste 
noe hvis du for eksempel vil bi-
dra på ranablad.no gjennom å 

legge inn kommentarer på arti-
kler eller meninger, sende en 
hilsen til noen du er glad i eller 
skrive et leserbrev, og ikke har 
abonnement på Rana Blad, for-
klarer digitalredaktør Tord 
Olander Pedersen.

del med familien
Er dere flere i husstanden som 
bruker det samme abonnemen-
tet, blir det nå ekstra viktig at 
alle har hver sin aID-bruker. 
Dette for eksempel for å unngå 
at de unge i familien legger 
igjen en kommentar under nav-
net til far eller mor. Løsningen 
her er enkel – er du abonnent, 
kann du dele abonnementet 
ditt med inntil fire andre i fami-
lien helt gratis. 

   d
 ■ aID er en identitetsløsning 
levert av Amedia.

 ■ aID kan sammenlignes med 
et vanlig ID-kort. Din aID 
forteller nettstedet hvem du 
er, slik at du kan få tilgang til 
tjenester og innhold.

 ■ aID er ikke det samme som 
et abonnement. Å opprette 
en bruker er gratis, men 
knytter du ditt abonnement 
til brukeren, får du også 
tilgang til å lese betalinnhold 
på ranablad.no.

 ■ For mer informasjon om 
overgangen til aID-innlogging 
og hvordan du kan opprette 
en aID-bruker, se ranablad.no 
 
 

Fra i dag av blir det enklere å bruke digitale tjenester på ranablad.no

aId-innlogging på alt
gåR OveR tIl aId-InnlOggIng: Fra og med onsdag 2. mars går Rana Blad over til å bruke aID som innlogging på alt av tjenester på nett. Her sjefredaktør Tore Bratt og 
digitalredaktør Tord Olander Pedersen.    FOtO: vIktOR leeds høgseth

OslO: Norsk politihistorisk 
selskap er bekymret for at 
verdifullt materiale blir kastet 
som følge av politireformen. Det 
er fagbladet Politiforum som 
melder dette.

– Vi er redd for at verdifullt, 
historisk materiale kan gå tapt i 
forbindelse med politireformen. 
Det kan være gamle bilder på 

veggen til lensmannskontorene 
som blir nedlagt. Hva skjer med 
dem? spør sekretær Oddmund 
Dahle, og viser til at mye forsvant 
eller ble kastet under den forrige 
politireformen i 2000.

Assisterende politidirektør 
Vidar Refvik sier til fagbladet at 
det er viktig at politiet ikke mister 
det de har av historikk.

POlItIReFORmen

Frykter historie går tapt
nORd-nORge: International Research Institute (IRI) i USA og The 
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) i 
Reading, England har begge kommet med sesongvarsel - helt frem til 
våren. Begge varsler at det er høyre temperaturer nesten kloden over, 
melder VG. Men i deler av Europa er de to instituttene uenige. Det 
europeiske værsenteret har sterk varme i Russland og i Nord-Norge, 
noe de amerikanske kollegene ikke har.

– Vi kan få den varmeste våren og sommeren som er observert. At 
det er større usikkerhet i Nord-Europa er heller ikke overraskende, sier 
direktør Tore Furevik ved Bjerknessenteret for klimaforskning.

uenIge Om våR- Og sOmmeRvæRet

Tror (ikke) på varme
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