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Inloggning

1. Språkval: svenska, danska, finska, norska och engelska.
2. Fyll i användarnamn (operatörsnamn i R-Card M5).
3. Fyll i lösenord.
4. Välj rätt databas att logga in på.
5.
6. Kopiera länk för enkel inloggning för specifik databas.
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Dashboard
Electrolux Vision ADMIN:s dashboard ger dig en samlad överblick över systemet

1 2 3 4 5

6
7

1. Antalet aktiva användare i systemet som tex. vaktmästare och entreprenörer 
m.m. Klicka man här, visas endast dessa.

2. lägenheter i systemet. Klicka man här, visas endast 
dessa.

3.
4. Antalet lägenheter som är under utflytt och ev. inflytt.
5. Här visas information om systemets alla anläggningsdelar är online 

eller offline.
OBS! Ingen uppdatering kan ske till anläggningsdelar som är offline.

6. Systemets alla förval och respektive antal bokningsobjekt.
7. Överblick på systemets alla aktiva meddelande. 

Allmäninformation: information som visa i bokningspanelen
Personliginformation: information som visas för en användare när han/hon 
logga in i bokningspanelen.
Webbinformation: information som visas på webbokningen.
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Användare - sökfunktioner

SÖKFUNKTIONER: Hitta enkelt användare/lägenheter, brickor/tags och telefonkort

med dessa smarta sökfunktionerna.

1
2

3

4 5 6 7

1. Söka efter lägenhet/användare.
2. Söka efter id-nummer på kort.
3. Söka efter telefonnummer på telefonkort.
4. Sökfält.
5. Visa specifikt område/adress.
6. Nollställer alla sökfunktioner.
7. Starta sökning.
8. Utökad avancerad sökning, klicka här för att visa fler sökfunktioner

Användare - flervalsfunktioner

FLERVALSFUNKTIONER: Smarta funktioner som används till en eller flera

användare/lägenheter  

1. Flervalsknapp, en eller flera lägenheter måste vara markerade för att 
knappen ska fungera.
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Användare funktioner för lägenhet/ användare

6

1. Klicka på funktionsknappen på lägenheten.
2. Här kan man:

- Kopiera en lägenhet, alla behörigheter m.m. följer med.
- ta bort en lägenhet.
- Flytta ut/in en lägenhet. OBS! endast för lägenhet, inte användare.
- Skriva ut nyckelkvittens.
- Ladda belopp om man använder debitering.
- Skapa en manuell transaktion om man använder debitering.
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Användare - skapa ny lägenhet/användare 1/3

SKAPA NY: Här finns möjligheten att skapa en ny lägenhet eller användare,

OBS! Detta görs alltid via en mall som måste finnas i M5.

1. Välj skapa lägenhet eller skapa användare. I detta exemplet skapa vi en 
lägenhet.

2. Välj vilken mall du ska använda, går även att söka efter mallen om det finns 
många. 

Efter val av mall klicka sedan på fortsätt.
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Användare - skapa ny lägenhet/användare 2/3

3. Fyll i lägenhet och boende data.
4. Behåll, kopiera eller ta bort eventuella kort eller telefonkort.
5. Läs eller skriv in kortets ID kod och pinkod 
6. Tryck sedan på skapa.
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Användare - skapa ny lägenhet/användare 3/3

6. För att komma direkt till den lägenhet/ användare som är skapad, klicka på 
den blåa länken uppe i det gröna fältet. 

OBS! Fältet visas endast i ca 15 sekunder.

7. Annars klicka på användare för att komma till alla (uppdaterad sida.)
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Användare - lägenhetsdata

LÄGENHET: Administrera brickor, kontrollera eventuella saldo eller

om meddelanden har kvitterats. Det är några av alla funktioner som finns.

1. Klicka på lägenheten för att få fram menyn.
2. Hantera lägenhetsdata.
3. Redigera en lägenhet.

4. Klicka på disketten för att spara.
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Användare - användardata

ANVÄNDARE: Administrera brickor, kontrollera eventuella saldo eller

om meddelanden har kvitterats. Det är några av alla funktioner som finns.
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1. Klicka på användaren för att få fram menyn.
2. Hantera användardata.
3. Redigera en användare.

4. Klicka på disketten för att spara.
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Användare - brickor 

5. För att redigera brickor, klicka på redigera knappen.
6.

brickan gul med en 1.
7. Brickans id-kod.
8. Brickans pin-kod.
9. Efter ändringar, klicka på disketten för att spara, eller 

krysset för att ångra.

1. Hantera brickor.
2. OBS! Har brickan ett rött utropstecken, innebär det att den saknar ID kod.
3. Funktionsknapp.
4. Här kan man kopiera, spärra, avaktivera bokningsbehörigheten eller ta bort en 

bricka.
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1. Hantera telefonkort.
2. OBS! Har telefonkortet ett rött utropstecken, innebär det att den 

saknar telefonnummer.
3. Funktionsknapp.
4. Här kan man kopiera, spärra, eller ta bort ett telefonkort.

Användare - telefonkort 

5

5. För att redigera telefonkort, klicka på redigera knappen.
6.

så kommer en 1 visas ovanför telefonsymbolen.
7. Telefonkortets telefonnummer, detta är en persons telefonnummer som man ringer 

upp från tex. en porttelefon.
8. -

att ringa upp en person.
9. Efternamn och förnamn, namn som visas i porttelefonen.
10. Efter ändringar, klicka på disketten för att spara, eller 

krysset för att ångra.
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Användare funktioner för bokningskort 
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1. Hantera funktioner för bokningskort.
2. Bokningskontroll innebär att användaren kan se vem som har bokat.
3. Här kan man sätta vilket sorts kort lägenhet/användaren ska ha.

Normalkort: standard för en lägenhet/användare
Servicekort: används till tex. vaktmästare, entreprenörer m.m.
Hemhjälpkort: används inom hemhjälpen.

4. Extra bokning innebär att lägenheten/användaren får en extra bokning om
dom tex. uppnått max antal bokningar på nuvarande period som tex. kan vara 
nuvarande månad.
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Användare debiterings händelse

15

1

1. Hantera debiterings händelse.
2. Saldo för lägenhet/användare.
3. Här finns alla debiteringsperioder för utskrift, välj rätt period i listan och tryck 

4. Utskrift av den senaste debiteringsperioden från den tidigare boende.  

2

3 3 4



Användare att flytta ut/in 1/7
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1. Klicka på funktionsknappen på lägenheten.
2.

1
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3.

3



Användare att flytta ut/in 2/7
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4. Här kan man välja om utflytten ska ske direkt eller om den ska ske ett visst datum.
5. Här ställs datumet vid datum bestämd utflytt 
6.

4
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Användare att flytta ut/in 3/7
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7. Inflyttandes lägenhetsnummer, dessa är redigerbara.
8. Namn på boende, detta namn visas i portregistret i bokningsterminalen
9. E-post för lägenheten.
10. Telefonnummer för lägenheten.
11. Här kan man välja om inflyttningen ska ske direkt eller om den ska ske ett visst 

datum.
12. Här ställs datumet vid datum bestämd inflyttning. 
13. Efter valt datum för inflytten
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Användare att flytta ut/in 4/7
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14. Vill man behålla brickor som nuvarande boende har utan någon förändring, då går 

15. Vill man kopiera eller ta bort brickor, gör man dessa val under funktionsknappen. 
Behörigheter m.m. följer med vid kopiering av bricka, det som skall fyllas i är den nya 
ID-koden och eventuellt PIN-kod.

OBS! Det måste finnas minst 1 bricka kvar.

16.
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Användare att flytta ut/in 5/7

17. Telefonkortet som nuvarande boende har, raderas det gamla telefonnumret och 
efternamn/ förnamn. 

18. Fyll i det nya telefonnumret
19. Anropsnumret låter man vara som det är.
20. Fyll i det nya efternamnet och förnamnet. Detta namn visas i porttelefonen.
21. Vill man kopiera eller ta bort ett telefonkort, gör man dessa val under 

funktionsknappen.
22.

17
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Användare att flytta ut/in 6/7

23.Det sista man kommer till är en granskning av ut/ inflytt. 
24.
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Användare att flytta ut/in 7/7
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25. För att komma till alla användare klicka på användare uppe i menyn, eller tryck F5 
på tangentbordet så uppdateras sidan.

26. Vill du komma direkt till den lägenhet som nu är under utflytt, klicka då på den blå 
länken. Länken visas i ca 15 sekunder.
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Användare flyttaktivitet ångra ut/ inflytt

1. Hantera flyttaktivitet.
2. I detta läge finns varken utflytt eller någon inflytt planerad.

Finns det någon en utflytt eller inflytt planerad, kan man ånga dessa om man 
skulle vilja. 

Se exempelbild nedan!
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Information - sökfunktioner

SÖKFUNKTIONER: Hitta enkelt meddelande/information och bokningstavlor med dessa

smarta sökfunktionerna.

1. Söka efter meddelande.
2. Sortera mellan meddelande som finns på webbokningen.
3. Sortera mellan bokningsterminaler.
4. Rensa knapp, återställer alla sökfält till det ursprungliga.
5. Sök knapp.

1 2 3

4 5
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Information skapa meddelande/ personlig information 1/7

25

1

2

3. Benämn meddelandet, detta är rubriktext.
4. Skapa datum: datum när meddelandet skapas.
5. Startdatum: datum då meddelandet ska börja visas.
6. Slutdatum: datum då meddelandes ska sluta att visas.

3 5

4 6

1. Klicka på plus knappen.
2. Klicka sedan på skapa meddelande.



Information skapa meddelande/ personlig information 2/7
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7.
8. Dra i det blåa reglaget till höger eller vänster för att ändra ytstorleken på bilden.
9. Här kan man skriva in ytstorleken i antal pixlar (bxh).
10. Dra i det blåa reglaget till höger eller vänster för att ändra storleken på bilden, 

mindre storlek medför en lägre överföringstid till informationstavlan. 
11.

12. Klicka sedan på fortsätt.
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Information skapa meddelande/ personlig information 3/7
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13. Inkludera dokument innebär att du har valmöjligheten att lägga in ytterliggare en 
bild, bild med text, eller ett pdf dokument. Denna informationen hamnar under 

14. skapa dokument

15. pdf pdf och välj dokument.

16. Klicka sedan på fortsätt.
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Information skapa meddelande/ personlig information 4/7

17. Här kan man ställa vart i Visiontavlan meddelandet ska placeras, allt mellan högst 
upp till längst ner. Standard är högst upp.

18. Här väljer man om man vill att meddelandet ska vara med i bildspelsvisningen.
19. Här väljer man om man vill att meddelandet även ska visas på webbokningen.
20. Sökruta för att kunna söka upp en specifik bokningsterminal i systemet.
21. Sökruta för att sortera bokningsterminaler tex. för ett visst område/ adress.
22. Markera de bokningsterminaler som meddelandet ska visas i.

23.
24.
25.
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Information skapa meddelande/ personlig information 5/7
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26
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26. Vid personlig information kan man välja om man vill att användaren ska kvittera 
meddelandet eller inte. (ja eller nej)

27. Sökruta för att kunna söka upp en specifik lägenhet/användare i systemet.
28. Sökruta för att sortera tex. lägenheter på ett visst område/ adress.
29. Markera den eller de lägenheter som meddelandet ska visas för.

OBS! Tilldela en lägenhet är endast till för personlig information.

30.
31.
32.
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Information skapa meddelande/ personlig information 6/7
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33. Det sista man kommer till är en överblick på hur meddelandet kommer att se ut.
34.
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Information skapa meddelande/ personlig information 7/7
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35. För att komma till alla meddelande klicka på Information uppe i menyn, eller tryck 
F5 på tangentbordet så uppdateras sidan.

36. Vill du komma direkt till meddelandet som är skapat, klicka då på den blå länken. 
Länken visas i ca 15 sekunder.
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Bokning sökfunktioner

32

1

1. Söka efter förval eller bokningsobjekt. Sökträff markeras med gult
2. Rensa sökfält.
3. Starta sökning.

2 3



Bokning förklaring passrutor

3. Visar att bokningen ör ok (finns i undercentralen)
4. Visar att det är en användare som har bokat.
5. Här ser man vem det är som har bokat.

 Nuvarande/ kommande pass, som är ledigt 

 Pass som har varit, och var ledig

 Nuvarande/ kommande pass, som är bokad.

 Pass som har varit, och var bokad

5

6. Visar att det är en lägenhet som har bokat.
7. Här ser man vilken lägenhets som har bokat.
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2. Tiden för detta pass

1. Ruta som visar om passet är markerat eller inte

1
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Bokning boka/ avboka 1/5

34

1

1. Klicka på bokningsobjektet
2. Klicka på de pass som du vill boka
3. För att boka en hel dag, klicka på rutan ovanför den dagen som ska bokas.
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Bokning boka/ avboka 2/5

4.

4
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Bokning boka/ avboka 3/5
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5. Här kan man söka efter en specifik lägenhet/ användare.
6. Markera den lägenheten/ användare som ska boka passet/passen.
7.
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Bokning boka/ avboka 4/5
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8. Här visas hur många lägenheter/ användare som blev bokade.
9. Klart. 
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Bokning boka/ avboka 5/5
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10. För att avboka, klicka på passet/ passen eller hela dagen.
11.

10
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