Instruktion av Körkortskoll mobil app
Appen finns att ladda ner både för Iphone, Android och som desktopversion.
App och webapplikation fungerar ihop, d.v.s. om man lämnar ut en bil i appen kan man lämna in, ändra
tid o.s.v. i webapplikation och vice versa.
Här är en snabb förklaring för symbolerna på första sidan.
Här finns de meddelanden som kommit upp.
Historik över händelser.
Lista på kunder är tom. Genom att trycka på
symbolen så kan man lägga till ny kund.
Kunder som skannats in eller lagts in i webappen
syns också här.
Uppdaterar kundlistan t.ex. om kunden scannat in
sitt körkort.
Öppnar ’Lämna ut’ sidan.
Öppnar ’Lämna in’ sidan.
Lägg till kund. Finns inga kunder kan man även
klicka på ’Listan är tom’ symbolen.
Övriga funktioner
På dessa tre symboler väljer man Provkörning,
Lånefordon eller Verkstadslån

Lämna ut
Börja med att välja kund genom att kund scannar sitt körkort eller skriv in uppgifterna i appen (eller
webappen).

Klicka på en av följande symboler

eller

varpå följande bild öppnas.

Har körkortet QR kod på baksidan kan man läsa in den istället för
att skriva in personnummer.
Annars klicka på
symbolen för att skriva in personnummer
med 12 siffror.
Efter att ha skrivit in 4b från körkortet kommer man tillbaka till
första sidan.
Den kund man skrev in återfinns i listan eller direkt i fältet om det
bara finns en kund.
Tryck på en kund i listan och denna flyttas upp till fältet ovanför.

Tryck på > symbolen för att gå vidare.
Du får nu ange kundens mobilnummer innan nästa vy.

Du kan nu välja att hämta ett fordon från sparade fordon eller
skriva in ett registreringsnummer direkt.
För att skriva in ett direkt tryck på
.
Du kan därefter välja att spara fordonet eller gå vidare genom att
trycka på > i fältet.
Du kan välja ny tid för återlämnande av fordon genom att dra i
skalan

.

OBS: Tryck ej på bilen eller ut, då rensas sidan.

Om du väljer bland sparade fordon får du upp denna vy.
Genom att trycka på en rad markeras detta fordon och blir
orange.
Klicka på > för att gå vidare.
Du kommer nu till föregående bild där du kan välja ny
återlämningstid.
Klicka sedan på > för att gå vidare.

Kunden ska nu läsa igenom avtalet och skriva under.
Klicka på avtal att godkänna.
Kunden läser igenom texten och väljer avbryt eller
godkänn.

Genom att vända telefonen kan kunden skriva under med
fingret.

Tryck på Klar utan att vända på telefonen. Fordonet är nu
utlämnat.

Lämna in
Tryck på det fordon du önskar lämna in.
Detta hamnar i fältet och klicka då på >.
Du får upp frågan om du vill lämna i detta fordon.
Väljer du Ja är fordonet inlämnat.

Lägg till(kund)
Har körkortet QR kod på baksidan kan man läsa in den istället för
att skriva in personnummer.
Annars klicka på
symbolen för att skriva in personnummer
med 12 siffror.
Efter att ha skrivit in 4b från körkortet kommer man tillbaka till
första sidan.
Den kund man skrev in återfinns i listan eller direkt i fältet om det
bara finns en kund.
Tryck på en kund i listan och denna flyttas upp till fältet ovanför.

Tryck på > symbolen för att gå vidare.
Du får nu ange kundens mobilnummer innan nästa vy.

Övriga funktioner
När man lämnar ut fordon på webben skrivs det inte
under i dagsläget. Det kan man dock göra via appen.
Mer info följer.
Här får man upp en lista över sparade fordon.
Man kan se lediga, utlämnade och försenade.
Det går även lägga till nya fordon.
Om du ska låna en bil för något ändamål kan du
lämna ut den på dig själv här.
Här kan du ställa in vissa förinställda val. T.ex. om
verkstadslån alltid ska vara markerat och vilken
lånetid det ska vara.
Lite information om appen.
Våra kontakt uppgifter.
När det gäller appen:
Peter Dahlström
070-680 7923
peter@multidesk.se
Övriga frågor:
Claes Andskär
070-588 4513
claes@ir-gruppen.se
Här kan du markera om något går fel.
Detta gör att vi kan felsöka och utveckla vidare.

Övrigt
GDPR: Kunduppgifter sparas i 90 dagar. Efter det sparas enbart postnr, ort och kön.
App och webapplikation samarbetar.
Den som lämnar ut behöver inte heller lämna in fordon utan det kan t.ex. receptionist göra.
I webapplikationen finns fler val man kan göra.

