QR – Kod
QR – kod innebär snabb responskod från engelskans Quick
Response, är en patenterad och namnskyddad standard för
rutkoder; tvådimensionella koder för optisk avläsning. Du kan
koppla webbsidor, bilder till QR-koder och när en person med
en smarttelefon för kameran framför ”koden / bilden” tas
dom vidare till sin slutdestination – i vårt fall i denna artikel till
SPF it:s hemsida.

1. Första steget är att hitta en hemsida där dom gör QR Figur 1Såhär ser en QR kod ut - du kan ta din
smarttelefon och aktivera kameran och för
– koder (gratis), vi använder oss av QRcode Monkey
den över denna "bild"
www.qrcode-monkey.com för den var enklaste att
använda och fungerade bra. Vi gjorde en google
sökning på QR code generator (engelska för qr kodgenerator)

2. Kopiera en URL kod som du vill använda – vi kopierar www.spfpension.fi/sv/it - ni kan
kopiera er egen hemsida.

3. Vi öppnar vår valda hemsida som kan generera QR koder, vårt fall QR monkey. Deras sida är

automatiskt vald på ”URL” vilket betyder du bara behöver klistra in adressen till er hemsida
på samma ställe där vi har klistrat in adressen till SPF:s it sida. Det står också Your URL
ovanpå fliken där du ska klistra in adressen.
När du har klistrat in adressen till er hemsida ska ni klicka på Create QR Code (grön ruta)

4. Du har klickat på Create QR Code – nu kan du klicka på
Download PNG för att få din egen QR kod som fil som du
kan sätta på hemsidan eller klistra in den på ett papper
och printa ut.

När du har klickat på Download PNG kommer en blå ruta
att komma fram. Översta blåa raden meddelar om det
har laddat klart eller om den behöver tid för att ”tänka”
ännu.
Stora blåa rutan i mitten är reklam. Nere till vänster ser
du filen som har laddats ned till din dator. När du klickar
på den kommer den fram

Meddelar när QRkoden är klar för
nedladdning

Reklam

QR koden syns här när
den är nedladdad

5. Nu borde du ha en fil som ser ut så här:

Nu kan ni sätta denna bild på papper / hemsidan eller annan valfri plats. Gratis versionen är
smått begränsad och samma hemsida erbjuder en betal version som ger ännu fler
möjligheter – men du kan läsa in dig på de extra funktionerna på denna länk:
https://qrcode.studio/

