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Åtkomst till systemet 

Inloggning 
Första sidan som visas är inloggningssidan, systemet kräver att man registrerar sig som användare 

och att man loggar in för att kunna hantera sina registreringar. 

Bild 1. Inloggningssidan 

Har man redan registrerat sig som användare anger man sitt användarnamn i fält 1 och sitt lösenord i 

fält 2 och klickar på knappen ”Logga in” som kan ses i bild 1. Har man angett ett användarnamn som 

inte finns registrerat eller om man angett ett felaktigt lösenord kommer felmeddelande enligt bild 2 

att visas: 

Bild 2. Felaktiga inloggningsuppgifter angivna 
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Eller om man försöker klicka på ”Logga in” utan att angett användarnamn eller lösenord kommer 

systemet att be om att det anges genom att visa en feltext bredvid fälten enligt bild 3. 

 

Bild 3. Uppgifter måste anges 

Glömt lösenordet 
Om man har registrerat sig men glömt bort sitt lösenord kan man genom att klicka på länken som 

visas i bild 4 komma till en sida där det går att få sitt lösenord återställt. 

Bild 4. Länk till sidan för att återställa lösenord 

Sidan för att återställa sitt lösenord ser ut som på bild 5, och genom att ange den e-postadress som 

användes vid registreringen och klicka på ”Skicka” så kommer ett e-postmeddelande med ett nytt 

lösenord att skickas. 

Bild 5. Återställning av lösenord 

  

Länk till sidan för att återställa sitt lösenord 



Registrering 
Har man inte registrerat sig sedan tidigare så kan man genom att klicka på länken som visas i bild 6 

komma till en sida där det går att registrera sig som användare av systemet. 

 

Bild 6. Länk till registrering 

Registreringssidan innehåller ett antal uppgifter som måste fyllas i för att man ska kunna få tillgång 

till systemet, de fält som finns är alla obligatoriska och är enligt bild 7. 

 

Bild 7. Registreringssidan 

1. Förnamn måste anges 

2. Efternamn måste anges 

3. Företag måste anges 

4. Telefon måste anges, antingen till en fast telefon eller till en mobiltelefon 

5. E-post måste anges och den måste vara korrekt då mycket av kommunikationen i systemet 

går via e-post 

6. Användarnamn kan vara vilket ord som helst men enklast är nästan att använda sin e-

postadress 

Länk till registreringssidan 



7. Lösenord måste anges och det är viktigt att ange ett lösenord som är säkert, vilket 

åtminstone innehåller 6 tecken, varav en siffra och gärna ett specialtecken 

Anger man inte något i ett av de obligatoriska fälten kommer det att visas ett meddelande var 

uppgifterna saknas. Har alla uppgifter fyllts i klickar man på ”Spara” och systemet kontrollerar då att 

allt är riktigt och bekräftar sedan registreringen. Har man t ex angett ett användarnamn som redan 

finns registrerat kommer ett felmeddelande att visas och man har möjlighet att ändra, se bild 8. 

 

Bild 8. Användarnamnet är redan upptaget 

Efter att en registrering gjorts kommer en administratör att få ett meddelande och måste då 

godkänna registreringen, så det går inte att logga in direkt utan det kommer att skickas ett e-

postmeddelande när användaren är aktiverad. 

  



Garantianspråk 

Startsida 
När användaren loggat in visas den första sidan i systemet, se bild 9, där information om de gällande 

garantiregler som finns beskrivs. 

Bild 9. Startsida i systemet 

Navigering 
I menyraden på sidan finns de olika val som man kan göra i systemet, se bild 10: 

Bild 10. Navigering 

 Start, en länk tillbaka till startsidan 

 Garantianspråk konsument, leder till sidan där användaren kan se de registreringar som 

gjorts gällande konsumentprodukter 

 Garantianspråk kommersiellt, leder till sidan där användaren kan se de registreringar som 

gjorts gällande kommersiella produkter 

 Mina uppgifter, leder till sidan där användaren kan se och ändra sina registrerade 

användaruppgifter 

 Logga ut, loggar ut användaren ur systemet och laddar sedan inloggningssidan igen 

  



Garantianspråk konsument 

Mina garantianspråk 
Klickar man på länken Garantianspråk konsument kommer man till en sida där de registreringar man 

tidigare gjort visas i en lista och där kan man också välja att registrera ett nytt garantianspråk, se bild 

11: 

Bild 11. Mina garantianspråk 

I listan över redan registrerade garantianspråk visas vilket ID registreringen har, när den 

registrerades, när den senast uppdaterades, vilken adress den gäller, status på registreringen och de 

olika val man kan göra för registreringarna. Vill man registrera ett nytt anspråk klickar man på länken 

Nytt garantianspråk.  

De olika status som en registrering kan ha är: 

1. Ny, visas med bild ”New”  

2. Godkänd, visas med bilden och betyder att anspråket är godkänt 

3. Avslagen, visas med bilden och betyder att anspråket har avslagits eller att det krävs ett 

tillägg eller ändring av de registrerade uppgifterna 

Beroende på vilken status en registrering har finns det ett antal olika aktiviteter man kan välja att 

utföra, valen görs genom att man klickar på de bilder som visas: 

1. Ändra, visas med bild  och kan endast göras om en registrering inte är godkänd, om man 

klickar på denna kommer man till en sida där registrerade uppgifter kan ändras 

2. Ta bort, visas med bild , klickar man på denna så tas registreringen bort ur systemet. 

Detta val kan inte ångras och kan endast göras om registreringen inte är godkänd 

3. En ny kommentar, om följande bild visas, så finns det en kommentar till registreringen 

och genom att klicka på bilden kommer man till en sida där kommentaren kan läsas 

4. Fler nya kommentarer, om följande bild visas, så finns det flera kommentarer varav minst 

en är ny och inte har lästs och genom att klicka på bilden kommer man till sidan för 

kommentarer 

5. Har man läst de kommentarer som finns på en registrering kommer ikonerna för 

kommentarer att ändra färg och visas som alternativt och klickar på dem så kommer 

man även då till sidan med kommentarer 

6. Visa, om en registrering är godkänd så kan man fortfarande titta på den, genom att klicka på 

ikonen  

  

Länk till nytt anspråk 



Nytt garantianspråk 
Klickar man på länken Nytt garantianspråk så kommer en ny sida där ett nytt anspråk kan registreras, 

sidan består av ett antal olika delar där man skall ange vissa uppgifter för att kunna slutföra ett 

anspråk. 

Grunduppgifter 

Första delen består av tre fält, se bild 12, där man skall ange: 

Bild 12. Grunduppgifter 

1. Installationsdatum, här skall man ange det datum då maskinen installerades, detta fält är 

tvingande och kan inte lämnas tomt 

2. Företag, denna information hämtas från den inloggade användaren och kan inte ändras 

3. Namn, namnet på den som gör registreringen, detta är förifyllt baserat på den användare 

som är inloggad, det kan dock ändras vid behov, detta fält är tvingande och får inte lämnas 

tomt 

4. Telefonnummer, här ska man ange telefonnumret till den som registrerar, detta är också 

förifyllt baserat på den användare som är inloggad men kan ändras vid behov, detta fält är 

tvingande och kan inte lämnas tomt 

Installationsadress 

Ange installationsadress och klicka på Bekräfta. 

Bild 13. Installationsdress 

Anger man en adress som inte finns registrerad sedan tidigare och klickar på Bekräfta så kommer 

man att få se ett meddelande om att inga produkter kunde hittas för denna adress och det betyder 

då att adressen inte finns registrerad sedan tidigare i garantiregistreringen, något som är 

rekommenderat. 

  



Aggregat 

Nästa sektion berör aggregatet som finns installerat och som registreringen görs för, se bild 14. 

Bild 14. Aggregat 

Ange komplett modellbeteckning och serienummer klicka på Bekräfta.se bild 15 

Anges ett aggregat som inte finns kommer registreringen inte kunna sparas. 

Bild 15. Kontroll av aggregat 

Beskriv felet 

I nästa sektion skall man ange det fel som upptäckts, och beskrivningen bör vara så detaljerad som 

möjligt. Fältet måste anges för att registreringen skall kunna genomföras. 

Bild 16. Beskriv felet 

  



Utförd åtgärd 

Nästa sektion berör vad som gjorts i samband med reparationen, se bild 17. 

Bild 17. Åtgärder 

1. Datum för reparation, här kan man ange datumet då åtgärden utfördes, detta fält måste 

anges och kommer att vara förifyllt med dagens datum 

2. Arbetstimmar, detta fält kommer att fyllas i automatiskt genom att man nedanför anger de 

utförda arbeten som gjorts och dessa arbeten har åsatts specifika timmar. 

3. Startavgift inkl. 10 mil körning, om man vill få ersättning för körda mil skall man klicka i 

denna ruta 

4. Utfört arbete, väljer man något av de val som finns här kommer arbetstimmar fyllas på med 

schablontimmar och dessutom kommer ett fält visas där man skall ange vad för åtgärd som 

utförts, se bild 18 

Bild 18. Detaljer kring utförd åtgärd 

  



Reservdelar 

Nästa sektion berör de eventuella reservdelar som man angett och som man vill få ersättning för, se 

bild 20. 

Bild 20. Reservdelar 

Det är inte tvingande att ange något i dessa fält, men om man anger något så måste alla beröra fält 

för varje rad fyllas i, t ex om man anger Reservdel så måste även Artikelnummer och 

Inköpsfaktura/Ordernummer anges för att kunna spara registreringen. 

Filer 

Om man vill bifoga en fil, t ex en arbetsfaktura eller liknande dokument till en registrering kan man 

göra det i denna del, det går endast att bifoga filer i form av PDF-dokument och de får max vara 20 

MB. Genom att klicka på någon av knapparna Välj fil kommer man att kunna välja en fil från sin egen 

dator som bifogas till registreringen. Om man bifogar en felaktig fil så är det även möjligt att ta bort 

den filen. Det går max att bifoga tre filer. 

Spara 

Har man fyllt i det man vill ange klickar man på Spara eller Spara och skriv ut, vilket kommer att göra 

så att systemet kontrollerar att alla tvingande fält ät ifyllda och att den information som angetts 

motsvarar de regler som satts för en registrering. Har man glömt att ange något som måste fyllas i så 

kommer detta fält att markeras med ett felmeddelande och det går att ange den som saknas. En 

registrering kommer inte att kunna sparas så länge all information som krävs inte angetts eller 

korrigerats om det gäller modell och serienummer t ex. Alla felaktigheter kommer att markeras med 

felmeddelande och/eller röd färg. 

  



Garantianspråk kommersiellt 

Mina kommersiella garantianspråk 
Denna del av systemet visar de anspråk som registrerats gällande kommersiella produkter, och den 

första sidan visar precis som den för konsumentdelen en lista över redan registrerade anspråk. Alla 

statusar och val som kan göras är detsamma som för konsumentdelen. Se exempel bild 21. 

Bild 21. Garantianspråk kommersiellt 

Nytt garantianspråk 
Denna sida visas när man klickat på Nytt garantianspråk ovanför listan med kommersiella 

garantianspråk. Den registrering som finns för de kommersiella produkterna är enklare än den för de 

för konsumentprodukterna. Sidan består av ett antal sektioner där man anger de uppgifter som 

behövs för garantianspråket, se bild 22. 

Bild 22. Kommersiellt garantianspråk 



De delar som kan anges är: 

1. Installationsdatum, där man anger vilket datum installationen gjordes, detta fält är tvingande 

och måste anges. 

2. Namn, namnet på den som gör registreringen, detta fält är förifyllt utifrån vilken användare 

som är inloggad men kan ändras om det behövs. 

3. Telnr, det telefonnummer där den som gör registreringen kan nås, fältet är förifyllt utifrån 

den användare som är inloggad men kan ändras vid behov. 

4. Aggregat, här anger man den modell och serienummer som registreringen berör, det finns 

ingen kontroll på dessa fält men det rekommenderas att man anger kompletta uppgifter för 

att förenkla ett godkännande av åtgärden. 

5. Beskriv felet, här skall man ange det fel som åtgärdats, gärna så detaljerat så möjligt 

6. Reservdelar, här anger man de eventuella reservdelar som använts 

För att spara registreringen klickar man på Spara, vilket kommer att validera de ifyllda uppgifterna 

och lagra anspråket i systemet. 

  



Mina uppgifter 
På denna sida kan man uppdatera den information som man angav när man registrerade sin 

användare, se bild 23 

 

Bild 23. Mina uppgifter 

Vill man ändra något så anger man de nya uppgifterna i något av fälten och klickar på Spara. Det går 

även att ändra sitt lösenord genom att ange det i de två fälten längts ner. 


