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1. Introduktion
De mobila arbetsordersidorna av MinoWeb är en webbplats som används av servicetekniker när de
är ute på fältet. Med hjälp av dessa sidor finns information om de jobb som ska göras enkelt
tillgänglig och gjorda åtgärder kan direkt rapporteras till MinoWebs databas.
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2. Inloggning
1. I din webbläsares adressfält skriv: www.minoweb.se
2. Ange det användarnamn och lösen som du fått från Minol
3. Tryck tangenten Enter eller klicka på knappen Logga in nedanför formuläret

Om du bockar i rutan Kom ihåg mig? så behöver du inte ange användandarnamn och lösenord
nästa gång du loggar in från samma dator.
Du kan ändra språk i rullgardinslistan överst på sidan. Detta kan inte göras inne på de mobila
arbetssidorna utan måste väljas vid inloggningstillfället. För att byta språk måste användaren
logga ut, välja annat språk och logga in igen.
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3. Navigering
Var du befinner dig på de mobila arbetsordersidorna och vad du därifrån har tillgång till för
information tolkar du enligt nedan:

Navigering
Vyer

Navigeringen visar var användaren befinner sig. I detta fall har arbetsorder 2873 valts, därefter
lägenhet nummer 1005. Användaren kan alltid klicka på ett tidigare steg på navigeringsraden för att
gå direkt till detta.
Vyer visar olika typer av information som är relevant beroende på var användaren befinner sig på de
mobila servicesidorna. Den ljusblå är den som för tillfället visas.

Beroende på olika rättighetsnivåer kan tillgängliga vyer skilja sig mellan denna manual och din
inloggning.
Du kan alltid komma tillbaka till startsidan genom att klicka på knappen Hem i navigeringsraden.
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4. Arbetsordrar (startsida)
När du loggat in kommer du till startsidan. Här visas arbetsordrar som du tilldelats. En annan
benämning för arbetsorder är ärende. Du kan även ha bevakning på arbetsordrar och för att visa dess
kryssar du i Visa även bevakade ärenden.

Kolumnförklaringar:
•
•
•
•
•
•

Nummer. Numret på arbetsordern.
Rubrik. Namn på objektet arbetsordern gäller.
Datum. Planerat datum för åtgärd av arbetsordern.
Avvikelser. Totalt antal avvikelser arbetsordern är kopplad till.
Öppna. Antal öppna avvikelser arbetsordern är kopplad till.
-ikonen visar att användaren inte är tilldelad arbetsordern utan bara bevakar den.

Klicka på en arbetsorder för att se dess avvikelser.
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5. Objekt
Om du har rättighet att lista avvikelser för hela objekt finns vyn Objekt att välja från Hem-vyn. Klickar
du på denna listas objekt du har access till och det totala antalet öppna avvikelser för vart och ett av
dessa.

Kolumnförklaringar:
•
•
•

Nummer. Numret på objektet.
Namn. Objektets namn.
Avvikelser. Totala antalet öppna avvikelser på objektet.

Klicka på ett objekt för att se dess avvikelser.
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6. Vald arbetsorder eller objekt
Efter att ha klickat på en arbetsorder eller på ett objekt listas tillhörande avvikelser. När väl
avvikelselistan syns har den alltid följande kolumner:

•
•
•
•
•
•
•

Status.
betyder att avvikelsen är öppen,
att den är avslutad.
Nummer. Avvikelsens nummer.
Beskrivning. Avvikelsens beskrivning.
Lägenhetsnr. Lägenhetsnummer som det betecknas i Minoweb.
Adress. Första adressraden från MinoWeb.
Boendeavisering. Noteringsfält för avisering.
-ikonen klickar du på för att editera Boendeavisering.

Tillgängliga vyer:
•
•
•

Lägenheter – listar lägenheter som har avvikelser kopplade till denna arbetsorder eller detta
objekt. Klickar du på en lägenhet visas avvikelselistan filtrerad för den lägenheten.
Beskrivning – endast tillgänglig om arbetsorder valts och beskriver då den valda
arbetsordern.
Objekt – Information om relevant objekt.
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7. Avvikelse
När väl en avvikelse är vald visas relevant information så som beskrivning och vilken mätare den
avser.

Andra vyer för avvikelsen visar lägenhetsinformation, senaste avläsningar från mätaren samt
möjlighet att rapportera vidtagna åtgärder.
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8. Att registrera en åtgärd
När avvikelsen kontrollerats och ska åtgärdas, även om inget fel upptäckts, rapporteras åtgärden
direkt till MinoWeb.

Under vyn Åtgärder listas redan gjorda åtgärder, om det finns några. Klicka på Registrera åtgärd för
att påbörja registrering av en ny åtgärd.
Följande typer av åtgärder kan registreras:

•
•
•
•
•

Mätare bytt.
Radiodel bytt
Radiodel synkroniserad
Lämna öppen utan åtgärd
Stäng utan åtgärd
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Åtgärdstyper
Beroende på åtgärdstypen och om det finns andra mätare i lägenheten kan stegen vid skapande av
åtgärd variera.
Alla inmatning fält som är märkta med en röd stjärna (*) är obligatoriska.
Mätare bytt
Välj detta alternativ om mätaren eller både mätare och radiosändaren har bytts ut. Avvikelserapporten kommer att stängas.

•
•
•
•
•
•
•
•

Bytesdatum. Datum då mätaren eller mätare och radiosändare byttes.
Artikel. Den mätare som installerats.
Mätarnr. Numret på den nya mätaren.
Radionr. Numret på den nya radiosändaren. Om den gamla sändaren återmonterats på en ny
mätare så anges radionumret för denna.
Slutavläsning. Det värde den utbytta mätaren visade innan den bytts ut.
Startavläsning. Det värde den nya mätaren visar när den monterats.
Enheter/puls. Vad en puls motsvarar i vald enhet. Fältet visas endast för mätare som mäter
volym eller energi.
Kommentar. Fält för noteringar.
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Radiodel bytt
Välj detta alternativ om bara radiosändaren är bytt, ej mätaren. Avvikelserapporten kommer att
stängas.

•
•
•
•
•

Bytesdatum. Datum då mätaren eller mätare och radiosändare byttes.
Radionr. Numret på den nya radiosändaren.
Avläsning. Mätarställning på mätaren som radiodelsbytet görs på.
Enheter/puls. Vad en puls motsvarar i vald enhet. Fältet visas endast för mätare som mäter
volym eller energi.
Kommentar. Fält för noteringar.
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Radiodel synkroniserad
Välj detta alternativ om allt som gjorts är att radiodelen har synkroniserats med mätaren.

•
•
•

Avläsningsdatum. Datum då synkroniserad mätare avlästs.
Avläsning. Mätarställning på mätaren där radiodelen synkroniserats.
Kommentar. Fält för noteringar.
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Lämna öppen utan åtgärd
Välj detta alternativ när avvikelsen ej kunde åtgärdas, t ex då ingen var hemma för att öppna.
Avvikelserapporten kommer att bibehållas öppen.

•

Kommentar. Obligatorisk när problemet inte åtgärdats utan avvikelsen lämnats öppen.

Stäng utan åtgärd
Välj detta alternativ då ingen åtgärd behövs. Både mätare och radiosändare fungerar som de ska.
Felet är troligen i MinoWeb eller yttre omständighet. Avvikelserapporten kommer att stängas.

•
•
•

Avläsningsdatum. Datum för avläsning.
Avläsning. Mätarställning för mätaren.
Kommentar. Obligatorisk när ingen åtgärd gjorts.
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Annan påverkad mätare
Om mätar- eller radiodelsbyte gjorts på värme- eller temperaturmätare kan det förekomma att
radiodelens andra kanal används av annan mätare. Är detta fallet kommer ett extra steg visas och
möjlighet finnas att ändra även detta radionummer för att denna mätare fortsättningsvis ska kunna
rapportera till MinoWeb. Bytesdatum sätts till samma datum som det ursprungliga mätar- eller
radiodelsbytets.

•
•
•
•

Ny radio. Numret på den nya radiosändaren.
Avläsning. Mätarställning på mätaren som radiodelsbytet görs på.
Enheter/puls. Vad en puls motsvarar i vald enhet. Fältet visas endast för mätare som mäter
volym eller energi.
Kommentar. Fält för noteringar.
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Övriga mätare i lägenhet
Om det förekommer andra mätare i lägenheten finns möjlighet att ange mätarställningar för dessa
också.

Använda artiklar
När jobbet är klart bör använt material, arbetstid mm fyllas i. Vissa artiklar är förifyllda. I bilden
nedan finns Körsträcka och Arbetstid alltid där och kolumnen Antal kan fyllas i om dessa två ska
sparas. Tomt eller 0 (noll) i Antal så sparas inte raden. Artikeln Minocal Qp 0,6 Plus (109136) valdes
vid mätarbytet. För fler rader tryck på Ny artikelrad-knappen.

Rader där artikel inte valts eller där inget antal angivits kommer ej att sparas.
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Bekräfta
Innan åtgärden sparas i MinoWeb vissas en sida med den information du matat in.

Kontrollera och bekräfta genom checkboxarna att
•
•
•
•

mätar- och radioinformation stämmer
radiodelen är synkroniserad med mätaren
mätaren sänder ut till slaven
använda artiklar har angivits

Verkställ därefter åtgärden genom att trycka på Verkställ-knappen.
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Den stängda avvikelsen visas nu inte i några avvikelselistor.
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9. E-post
När en åtgärd sparats i MinoWebs databas skickas sedan e-post till
•
•
•

tjänsteansvarig för objektet på Minol
ansvarig servicetekniker för objektet på Minol
intressenter av någon arbetsorder avvikelsen ingår i

E-postexempel för åtgärd där mätarbyte gjorts:
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