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Installation

Läs igenom alla installationsstegen innan du installerar appen. Appen fungerar bara på Androidenheter med 
Androidversion 8 eller högre.

1. Ladda ner installationsfilen till enheten genom att klicka här (den finns även under fliken Länkar här nedan). OBS! 
Har du redan appen installerad gå till punkt 6.

2. Starta installationen genom att trycka på ”Öppna” (godkänn okända källor om installationen frågar efter detta).
3. När appen är installerad tryck ”Öppna”.
4. Ange företagsnyckel 22428123.
5. Tryck pil bakåt för att komma till inloggningsskärmen.
6. Ange en e-postadress och ett lösenord.
7. Kryssa i rutan ”Kom ihåg mig”.
8. Tryck ”Skapa konto”.
9. Skicka ditt namn, den valda e-postadressen samt vilka resurser (enhetsnummer) du vill kunna välja till antingen 

0709762212 eller mattias.brummer@flexilast.se.
10. Du får besked via SMS när du är registrerad i systemet och kan logga in i appen.
11. Starta appen och ange din valda e-postadress samt lösenord.
12. Tryck ”Logga in”.
13. Välj resurs.

OBS! Innan man kan välja resurs i appen måste punkt 9 utföras och bekräftas.

På länken https://flexilast.se/t5-app finns all information samlad för T5-appen.

https://t5.bf.se/DEPLOYMENT/T5-Mobile/Produktion/9.30/app-release.apk
mailto:mattias.brummer@flexilast.se
https://flexilast.se/t5-app


Orderlista

Tryck på Ordersammanfattning för att se 
orderlistan.



Orderlista

Liggande format för surfplatta.



Orderlista

Förhandsgranskning av order 
(fungerar bara för liggande surfplatta)

Genom att trycka på en order i listan så 
förhandsgranskas ordern till höger.

Tryck någonstans på ordern på höger sida för att 
komma in på ordern.



Orderlista

Stående format.



Orderlista, meny

Menyalternativ från orderlistan

Genom att trycka på de tre vertikala punkterna 
uppe till höger i orderlistan så visas en meny.



Orderlista, meny

Menyalternativ
Skapa en ny order (tom)

Här skapar man en ny order frångrunden.

Tips! 
Genom att långklicka på en kund så sparas den 
som favorit och kommer att ligga överst.



Orderlista, meny

Menyalternativ
Skapa en ny order (arbetsplats)

Här skapar man en ny order utifrån en 
arbetsplats.

OBS! Denna funktion använder vi inte idag.



Orderlista, meny

Menyalternativ
Skapa en ny order (ordermall)

Här skapar man en ny order utifrån en ordermall 
som innehåller förvald information.



Orderlista, meny

Menyalternativ
Skapa en ny containertömning (tjänst)

Här skapar man en ny containertömning för en 
kund.



Orderlista, meny

Menyalternativ
Acceptera alla nya orders

Genom att använda denna funktion slipper man 
att acceptera varje order var för sig om man har 
fått flera order samtidigt.



Orderlista, meny

Menyalternativ
Arkivera avslutade orders

Alla utförda order ligger kvar i orderlistan till dess 
att man väljer att arkivera dem. 

Genom att ange ett datum kommer alla 
avslutade order till och med detta datum att 
arkiveras och därmed försvinna från orderlistan.



Orderlista, meny

Menyalternativ
Tag bort alla orders

Alla order i orderlistan, oavsett status, kommer 
att tas bort från listan.

Ordern tas bara bort från listan och tas inte bort 
permanent.

För att ordern ska visas igen måste den skickas ut 
på nytt från kontoret.



Orderlista, meny

Menyalternativ
Markera flera orders

Möjlighet att markera flera order.



Orderlista, meny

Menyalternativ
Återställ sorteringsordningen

Genom hålla nere på de fyra horisontella 
strecken på en order kan man ändra 
sorteringsordningen manuellt. Den nya 
ordningen ändras först när man valt ”Spara ny 
sekvens”.

Återställ sorteringsordningen gör att den 
manuellt gjorda sorteringen försvinner.



Order, meny

Menyalternativ från order en order

Genom att trycka på de tre vertikala punkterna 
uppe till höger inifrån en order så visas en meny.



Order, meny

Ta en bild med kameran

Denna funktion startar kameran och man har 
möjlighet att ta en bild. Bilden sparas först efter 
att man valt ”Ok”.

Bilden är nu sparad på ordern under ”Filer” och 
är synlig för kontoret samt kund.



Order, meny

Scanna dokument med kameran

Med denna funktion måste man först välja vilken 
typ av dokument som man fotograferar. Bilden 
kommer sedan att döpas till dokumentnamnet.

Kameran startar och man kan ta en bild. Bilden 
sparas först efter att man tryckt på ”bocken” 
uppe till höger.

Bilden är nu sparad på ordern under ”Filer” och 
är synlig för kontoret samt kund.

Streckkod?



Order, meny

Signera orders

Mottagaren kan här signera ordern. 

Namnförtydligande hämtas från kontaktlistan på 
kunden. Här kan även en ny läggas upp.

Om kontaktpersonen har en e-postadress 
registrerad i kontaktlistan skickas även en 
kvittens om rutan ”Skicka kvittens via e-post” är 
markerad.

OBS! Signering låser inte ordern utan det görs 
först när den har blivit utförd.



Order, meny

Ny artikel

Lägg till artikelrader med denna funktion.

Tips! 
Genom att långklicka på en artikel så sparas den 
som favorit och kommer att ligga överst.



Order, meny

Nytt material

Lägg till ett material med denna funktion.

Välj först materialplats och sedan materialet. 
Endast material från vald materialplats visas.

Nästa steg är att ange mängd samt 
vågsedelsnummer.

Kilometer kan anges per lass eller direkt på 
ordern om det är samma avstånd för alla lassen.



Order, meny

Nytt tillägg

Gör ett tillägg med denna funktion.

Beroende av tillägg så ska olika värden 
återrapporteras.



Order, meny

Rapportera avvikelse

Här återrapporteras det som avviker från 
ursprungsordern.

Beroende på avvikelse så efterfrågas olika 
information.



Order, meny

Ändra status

Vid en statusändring kan man återrapportera viss 
information. Denna information är oftast frivillig 
men kan vara tvingande för vissa order.



Order, meny

Skapa en kopia

En kopia av aktuell order skapas.



Order, meny

Ange skrymme på ordernivå

Återrapportering av skrymmesberäknande gods. 



Navigationsmeny

Genom att trycka på de tre horisontella strecken 
uppe till vänster så kommer man till 
navigationsmenyn. 

Följande menyer används inte i dagsläget:
- Lediglista
- Meddelanden
- Lastlista
- Arbetsplatser
- Scanning

Inställningar används bara av administratörer.



Navigationsmeny

Hem

Kommer till val av fordon/resurs samt 
ordersammanfattning. 



Navigationsmeny

Orderhantering

Kommer till orderlistan. 



Navigationsmeny

Arkiverade orders

Funktion för att söka fram order som är 
arkiverade. 



Navigationsmeny

Karta

Öppnar Google Maps. 



Navigationsmeny

Uppdatera applikation

Laddar ner den senaste versionen av appen.

Har man redan den senaste versionen installerad 
så kommer appen ändå att ladda ner denna 
version och installera. 

OBS! Om en ny version finns att ladda ner så syns 
det i hem-menyn.



Navigationsmeny

Logga ut

Loggar ut från appen. 

OBS! Man kan vara inloggad på samma resurs på 
flera mobila enheter samtidigt. Detta 
rekommenderas endast i undantagsfall då  
positioneringen hämtas från den app som är 
aktiv vilket gör att spårning på karta blir felaktig.


