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1. Kom godt i gang med Nanolink
For at komme bedst fra start med Nanolink bedes du venligst følge vores
vejledning. For at undgå forvirring omkring brugen og de funktioner der ligger i
systemet.

2. Login og password
Du har modtage en mail med login og password til dit Nanolink system.
Log ind på hjemmesiden: http://dk1.nanolink.com – når du skal logge ind får du
følgende billede at se.
Når der skal logges ind vær da opmærksom på, at e-mailadressen er skrevet med
små bogstaver – ligeledes skal adgongskoden også være med små bogstaver.
Der er mulighed for at ændre adgangskoden til en selvvalgt efter første login.
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3. Grupper
Der er ved levering af dit Nanolink software oprettet følgende grupper:
-Kontoens navn
-Administrator
-Brugere
Der er mulighed for at oprette forskellige niveauer, med differentierede rettigheder.
Eksempelvis kunne det være:
Administrator, svende, lærlinge, funktionærer
Under fanen grupper er der mulighed for at korrigere brugsrettigheder for de
forskellige brugergrupper.

4

4. Medarbejdere
Oprettelse af medarbejdere.
Trin 1. Klik på fanen ”opret medarbejder” Her indtastes fornavn, mellemnavn
efternavn og mobilnummer.
Ved e-mail adressen indtastes enten brugerens personlige e-mail eller firmaets email. Password til hver enkel brugere kan enten autogenereres eller manuelt tastes
ind.
Landekode en prædefineret til +45 (Se billede)

Trin 2. Installerer Nanolink app’en på din Android eller iPhone. Det er vigtigt at
medarbejderen er oprettet i systemet inden app’en installereres, da der vil være en
sikkerhedsprocedure med en verificeringskode.
Trin 3. Når app’en installeres på din(e) enheder er det vigtigt, at acceptere de
anmodninger enheden spørger efter.
Det drejer sig om:
-Adgang til at anvende GPS
-Adgang til at bruge data
-Adgang til at sende pushbeskeder
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5. Kategorier
Inden du starter med at oprette materiel i dit Nanolink system, er det vigtigt at
starte med at oprette kategorier

Der er mulighed for at oprette kategorier med tilhørende underkategorier, som vist
på billedet herunder.
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6. Materiel
Der er mulighed for at oprette materiel både fra en PC, tablet eller smartphone.
Log ind på hjemmesiden indtast brugernavn og adgangskode.
Oprettelse af materiel via tablet eller smartphone gør det nemt at tilknytte billeder
med af det ønskede materiel med det samme, da der derved gives direkte
adgang til kamerarullen på enheden.
Oprettelse via en PC gør det ligeledes nemt, såfremt billeder er taget og lagt ind
på PC’en – tilknytning af filer til materiel klares som regel via PC’en.

Dokumenter til hvert stykke materiel kan uploades ved at klikke på ”vælg type”
herefter ”Upload fil” klik på + tegnet og der kommer et billede frem som vist
herunder.
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Links til hjemmesider kan tilføjes under hvert stykke materiel, der er mulighed for at
have flere links under et enkelt stykke materiel.
Links til hvert stykke materiel kan uploades ved at klikke på ”vælg type” herefter
”Indsæt Link” klik på + tegnet, herefter kopieres URL adressen til hjemmesiden der
ønskes et link til samt muligheden for at skrive hvor vidt det fx er en manual, et
sikkerhedsdatablad e.l. se ex. på billedet herunder.
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7. Find på kort
Med dit Nanolink system er der mulighed for lave søgninger via hjemmesiden.
Søgefunktionen virker på samme måde som på Nanolink app’en.
Indtast søgeord og klik på start søgning.
Herefter vil det fundne materiel blive vist som her.

Der er mulighed for at se en kortvisning – som vist herunder.
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Søgefunktionen giver mulighed for, at foretage en søgning i et konkret kategori,
eller på bestemt geografisk område som vist på billederne herunder.

10

11

8. Efterlysning af materiel
Skulle du have mistet et stykke materiel har du muligheden for at i gangsætte en
efterlysning via Nanolink systemet.
Dette gøres ved at aktivere det respektive stykke materiel som på billedet herunder

Når efterlysningen er aktiveret, får du ved hjælp af Nanolinks andre kunder besked
via e-mail, såfremt du dit bortkomne stykke materiel dukker op inden for deres
telefoners rækkevidde. Der vil naturligvis også blive sendt en besked via e-mail
såfremt en af jeres egne telefoner kommer i nærheden af det. E-mailen indeholder
ikke oplysninger om hvem der har fundet det, men udelukkende en adresse det er
blevet set på.
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9. Service
Dit Nanolink system kan hjælpe virksomheden med, at få overblik over eftersyn af
materiel og værktøj. Administratoren vil blive adviseret på mail, et selvangivet
tidsinterval forud for eftersynet.
Start med at oprette en serviceplan
Navngiv serviceplanen (Ex.: Årligt eftersyn)
Lav herefter en kort beskrivelse af hvad serviceplanen er til
Angiv hvor mange dages notifikationsvarslingen skal være (ex 20 dage)
Angiv intervallet (Ex. 12 mdr. ved årligt eftersyn)
Vælg udregning til termin

Der vil efter oprettelse af de ønskede serviceplaner være en oversigt over dem, der
er blevet oprettet og mulighed for, at tilknytte materiel til hver de respektive planer.
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Serviceeftersyn kan udføres som i eksemplet herunder. Derudover er der mulighed
for at udføre et service efter via app’en.
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10. Servicemeddelelser
Dit Nanolink system sender dagligt kl. 12.00 en e-mail til administratoren med
informationer om medarbejdere og materiel.
1. Medarbejdere
a. Hvis en medarbejder er oprettet i systemet og ikke har installeret app’en
b. Hvis en medarbejder har slukket for GPS eller Bluetooth
c. Medarbejdere der ikke har været kontakt til i 3 dage eller mere
2. Materiel
a. Hvis et eller flere stykker materiel ikke har haft kontakt til en af jeres
smartphones i mere end 20 dage.
b. Hvis et eller flere stykker materiel aldrig er blevet opfanget – dette
forekommer som oftest såfremt der ikke er tilknyttet en Nanolink-chip
3. Service
a. Der vil i servicemeddelelsen fremgå om der er materiel der skal til service.
b. Overskredne serviceintervaller vil fremgå
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