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ELECTROLUX WEB – ANVÄNDA

INTRODUKTION OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Introduktion och förutsättningar
Översikt
Electrolux WEB (”WebBokning”) används för att både administratören och boende lätt ska
komma åt bokningsinformation i lägenheten och utanför fastigheten. Här visas allmän
information, ”min sida” samt bokningssidan. Man kan även se maskinernas återstående
programtid. Används Electrolux PAYMENT 1 syns även saldo och transaktioner. Används
Infometric energimätning kan man även kontrollera lägenhetens energiförbrukning.
Installation och licensregistrering
Electrolux WEB ingår inte i R-CARD M5-installationen utan installeras separat.
Electrolux WEB är licensbelagd. Licensen köps av Electrolux.
Installation, licensregistrering och konfigurering av Electrolux WEB beskrivs i handboken
R-CARD M5 – Installera, som finns på installationsmediet samt på RCO:s hemsida under
Mediearkivet > Manualer. (Inloggning krävs.)
Anvisningarna som ges i detta dokument förutsätter att Electrolux WEB är korrekt
installerad och konfigurerad och att licenser är registrerade.
Webbehörigheter
För varje användare/lägenhet kan behörigheter sättas för vilka funktioner som ska kunna
användas i Electrolux WEB. Utan respektive behörighet kan man som slutanvändare inte
följa anvisningarna i detta dokument.
Hur systemadministratören sätter webbehörigheter beskrivs i onlinehjälpen i programmet
R-CARD M5 (tryck på F1).
Meddelanden
Både publika och privata meddelanden kan visas i Electrolux WEB. Hur man lägger in
meddelanden för visning beskrivs i onlinehjälpen i R-CARD M5 (tryck på F1).

1 Tidigare kallad Electrolux Debitering. Beskrivs i R-CARD M5 Handbok – Debitering, filnamn
M5 Debitering_x.pdf. Produktdokumentation finns t.ex. i mappen Document på installationsmediet för
R-CARD M5.
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ELECTROLUX WEB – ANVÄNDA

LOGGA IN

Logga in
1.

Starta din webbläsare och skriv in adressen http://localhost/m5webbokning i
adressfältet. Tryck på Enter.

2.

Skriv in ditt lägenhetsnummer i rutan för Namn och ditt lösenord i rutan för Lösenord.

3.

Klicka på Logga in.

Boka tvättpass
1.

Logga in i Electrolux WEB (se sidan 4).
Om du inte har någon tidigare bokning visas fliken Info:
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ELECTROLUX WEB – ANVÄNDA

BOKA TVÄTTPASS

Här visas även ett personligt meddelande. Nedtill kan det finnas länken Använd
mobilen för att boka, se sidan 13 för mer information.
Om du har en bokning sedan tidigare visas fliken Min sida:

2.

Klicka på Boka. Om du är berättigad till flera förval visas nu följande:

Klicka på önskat förval så att tvättpassen som ingår i förvalet visas.
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ELECTROLUX WEB – ANVÄNDA

BOKA TVÄTTPASS

Om du inte är berättigad till mer än ett förval visas passen direkt. Exempel:

Om förvalet inkluderar flera olika typer av maskingrupper (max. 3) visas
maskingrupperna med en bokstav för respektive typ. N kan t.ex. beteckna
Normaltvätt, M kan beteckna Mattvätt osv.
Om inte alla passen får plats på skärmen visas en rullningslist längst till höger.
Bläddra framåt eller bakåt veckovis med piltangenterna << och >>.
3.

Klicka på önskat pass.
Pass i rött kan inte bokas. Orsaken kan vara att passen inte gäller längre, redan är
bokade eller att din behörighet inte gäller dessa pass.
Om du råkar markera fel pass, klicka på Tillbaka för att återgå till föregående sida och
markera ett annat pass.
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4.

BOKA TVÄTTPASS

Genomföra bokningen genom att klicka på den eller de maskiner som ska bokas.

!

Om antalet tillåtna bokningar under perioden är uppnått visas meddelandet
”Inga fler bokningar möjliga”:

Ett redan bokat pass måste då avbokas om denna bokning ska kunna
genomföras. Klicka på Tillbaka för att kunna göra det.
5.

Klicka på Boka för att bekräfta din bokning.
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ELECTROLUX WEB – ANVÄNDA

6.

BOKA TVÄTTPASS

Godkänd bokning bekräftas. Klicka på Fortsätt.
Om antalet bokningar är begränsat (t.ex. månadsvis) redovisas även antalet
kvarvarande bokningar.

Om bokningen avsåg fler än en maskingruppstyp visas en bekräftelse för varje
ytterligare maskingruppstyp.
7.

Dina bokningar presenteras. Klicka på Boka för att boka fler pass eller Logga ut för att
avsluta.
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ELECTROLUX WEB – ANVÄNDA

AVBOKA TVÄTTPASS

Avboka tvättpass
1.

Logga in i Electrolux WEB (se sidan 4).

2.

På Min sida, klicka på Avboka vid den bokning som ska tas bort. Bokningen tas

omedelbart bort.

Visa maskinstatus
1.

Logga in i Electrolux WEB (se sidan 4).

2.

Klicka på Status för att visa status på systemets maskiner.
Varje maskingrupp som expanderas automatiskt är objekt som är bokade för den
inloggade användaren.

Skriva ut bokningar
Om datorn har en skrivare ansluten kan du få en utskrift av bokningarna:
Medan du har Dina nuvarande bokningar på skärmen, klicka på skrivarknappen i
webbläsaren. Alternativt, välj Arkiv > Skriv ut.

9

ELECTROLUX WEB – ANVÄNDA

ÄNDRA DINA PERSONLIGA INSTÄLLNINGAR

Ändra dina personliga inställningar
1.

Logga in i Electrolux WEB (se sidan 4).

2.

Klicka på Inställningar.

3.

Klicka på Ändra.

4.

Ändra dina inställningar.

5.

Klicka på Spara.
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KONTROLLERA DITT SALDO OCH UTFÖRA EN BETALNING

Kontrollera ditt saldo och utföra en betalning
1.

Logga in i Electrolux WEB (se sidan 4).

2.

Klicka på Saldo för att visa transaktioner och för att kunna navigera till betaltjänsten.

3.

För att genomföra en
betalning, klicka på
Gå till betalning.

4.

Ange kortinformation
och klicka på Betala.

5.

När betalningen blivit
godkänd, visas ditt nya
saldo i Electrolux WEB.
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KONTROLLERA DIN ENERGIFÖRBRUKNING

Kontrollera din energiförbrukning
Funktion tillgänglig från Electrolux WEB version 1.2.0.10.
1.

Logga in i Electrolux WEB (se sidan 4).

2.

På Min sida, klicka på Energi.
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ELECTROLUX WEB – ANVÄNDA

KOMMA IGÅNG MED MOBILAPPLIKATION

Komma igång med mobilapplikation
Till mobila enheter (Android och iOS) finns appar motsvarande Electrolux WEB. Electrolux
Vision MOBILE laddas ner från Google Play eller AppStore kostnadsfritt. I appen stöds
svenska, norska, finska och engelska.
Det underlättar första inloggning från appen att nyttja en QR-kod som du tar fram efter
inloggning via datorn. Gör så här:
1.

Logga in i Electrolux WEB (se sidan 4).

2.

Om systemet är konfigurerad för användning av mobilapplikationer syns länken
Använd mobilen för att boka konstant längst ner i fönstret. Klicka på den.

3.

Läs av QR-koden med mobilen.
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