Lathund FlexyWeb

Öppna din webbläsare och gå till adressen www.flexykey.se
(Alternativt: Skriv in följande adress i din webbläsare http://37.252.125.85/)
Är det första gången du besöker sidan klickar du på länken ”Registrera”. Fyll i dina uppgifter samt den
registreringsnyckel som alltid medföljer FlexyKey.
I web-applikationen kan du klicka på
att stänga informationsfältet.

för information om det avsnitt du arbetar med, klicka igen för

Väl inloggad måste du första gången
fylla i enhetens eget
telefonnummer och beskrivning i
”Grundinställningar” enligt bilden.
Klicka på ”Spara” när du är klar.

Klicka sedan på ”Utgångar” i samma meny som i bilden ovan.

Här måste du ställa in den tid som utgången (Dörr/grind etc.) skall aktiveras vid uppringning, klicka sedan
på ”Spara”.
Slutligen skall de telefonnummer fyllas i som ska ha rättighet att styra utgången.
Klicka på menyn ”Telefonnummer”, här lägger man till fasta telefonnummer som alltid ska kunna styra
utgången. Telefonnumren kommer att finnas kvar i enheten tills de raderas manuellt. Telefonnummer kan
också raderas automatiskt av Kalender funktionen, läs mer om detta på följande sidor.
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För att lägga till nummer fyller du i Fälten ”Telefonnummer”, ”Namn”, ”Beskrivning” och väljer vilken
utgång (Dörr/grind etc.) som skall styras när det telefonnumret ringer upp.
Viktigt att tänka på är att ange det telefonnummer som visas i nummerpresentationen vid uppringning.
Vissa växelfunktioner t.ex. gör att det är ett annat nummer än mobilnumret som visas, då är det detta
nummer som skall läggas till. För säkerhetsskull kan man lägga till både mobilnumret och växelnumret.
Klicka sedan på knappen ”Lägg till”. När du är klar med alla telefonnummer klickar du på ”Spara” och
sedan ”Skicka”. Dina inställningar förs nu över till enheten, detta kan ta några minuter.
Röd markering innebär att telefonnumret inte är skickat till enheten ännu.
Grön markering innebär att telefonnumret är skickat och verifierat från enheten.
För att radera: markera fältet ”Radera” för de telefonnummer du vill ta bort, klicka på ”Spara” sedan
”Skicka”.
Ett telefonnummer som är inlagt kan inte ändras utan måste raderas. Fälten ”Namn” och ”Beskrivning”
går dock att ändra genom att skriva direkt i listan, ingen omsändning behöver göras.
Mer än så behöver inte göras för att komma igång med din FlexyKey.
Det finns fler användbara funktioner, några av de vanligast förekommande beskrivs nedan.
Tips! Det finns information och hjälp överallt när du är inloggad på websidan, klicka på
för
information om det avsnitt du arbetar med, klicka igen för att stänga informationsfältet.

Veckokalender för automatisk aktivering

FlexyKey har en inbyggd vecko-kalenderfunktion för att aktivera vald utgång. Denna är användbar om
man exempelvis har en grind eller dörr som man vill öppna och stänga automatiskt återkommande tider,
t.ex. öppna 07.00 och stänga 16.00 varje vardag. Programmerade veckokalendrar kan aktiveras eller
inaktiveras för att slippa programmera om alla tider t.ex. före och efter rörliga helgdagar. Programmera
önskade tider enligt bilden, markera ”Aktivera”, glöm inte att klicka på ”Spara” knappen och sedan
”Skicka” längst ner när du är färdig. Max 10 olika tider kan programmeras per utgång (relä).
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Veckokalender för blockering av uppringning
FlexyKey har en inbyggd vecko-kalenderfunktion för att kunna blockera användare att ringa och styra valt
relä. Det finns möjlighet att skapa en begränsad behörighetsgrupp på ett relä och en grupp med konstant
tillgång för ett annat relä (Funktionen kräver elektriskt parallellkopplade reläer). Tillvägagångssättet för
att programmera är detsamma som i bilden ovan, här gäller dock att tänka sig att blockeringen ”startar”
en viss tid och ”slutar” en annan tid, ex.vis: Tiden 18.00 – 06.00 M TI O TO F innebär att användare enbart
kan ringa och öppna dörren/grinden mellan 06.00 och 18.00 vardagar. Lördag och söndag är blockerade.

Kalender

I kalendern har man möjlighet att lägga till tidsbegränsade telefonnummer vilket kan användas för
uthyrning, hantverkare, gäster o.s.v. Telefonnumret gäller en viss tidsperiod och plockas sedan bort
automatiskt. Man kan också styra utgång (Dörr/Grind etc.) att vara öppen en viss period om man t.ex.
skall ha ”öppet hus” en hel dag eller liknande.

Välj först typ av kalender händelse,
Telefonnyckel eller styrning.

Klicka på en dag i kalendern
för att börja boka. Välj eller
skapa ny användare, vilken
enhet som det gäller och
tidsintervall. Användaren
kommer att få ett SMS med
information när bokningen är
utförd, normalt inom några
minuter.
Viktigt:
Telefonnummer som läggs in i
kalender raderas automatiskt
ur Flexykey enheten när tiden
passerat, även om numret
finns i den ”vanliga” fasta
telefonnummerlistan.
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