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Tack för att ni valt FlexyKey!

Är det första gången ni använder FlexyKey rekommenderar vi starkt att ni laddar ner eller läser
dokumentet ”Lathund för FlexyWeb, web-administration”. Dokumentet hittar du på vår hemsida:
http://www.flexaccess.se , Under fliken 'Support' finner du också FAQ (vanliga frågor), dokument,
länkar och kontaktuppgifter. Det finns även dokument i web-administrationen under menyn ”Hjälp”.
För att registrera och administrera din nya FlexyKey öppnar du en webbläsare och gå till adressen
http://www.flexykey.se
Är det första gången du besöker sidan klickar du på länken ”Registrera”. Fyll i dina uppgifter samt
registreringsnyckeln som alltid medföljer FlexyKey. Registreringsnyckeln kan innehålla små och stora
bokstäver samt siffror, den är alltid 6 tecken lång. Med hjälp av registreringsnyckeln kan du skapa ett
nytt företag och ny användare. Registreringsnyckeln fungerar bara 1 gång.
När du skapat ett företag kan du sedan skapa fler användare inom det företaget och bestämma vilka
rättigheter användare skall ha. Den första användaren som skapas är alltid administratör och har
högst behörighet. Alla användare kan som standard logga in med samma användarnamn och
lösenord även på mobil-appen.
Om ni tidigare har registrerat ett företag och användare och vill komplettera med den nya FlexyKey
så loggar du in och väljer sedan menyn ”Enheter” och sedan ”Registrera ny”, fyll i
registreringsnyckeln och klicka på knappen ”Registrera”. Nu kan du se och administrera den nya
FlexyKey som vanligt.
FlexyKey använder datatrafik via GSM modulen och SIM-kortet. Det är därför viktigt att ställa in rätt
APN för att det skall fungera. Som standard vid leverans används Telia Soneras APN, online.telia.se.
så om du använder ett Telia SIM kort så ska det fungera automatiskt. I annat fall kan du behöva
ändra detta i inställningarna.

Oavsett vilket SIM kort som används så måste PIN-kod avaktiveras!
SIM kortet kan vara ett vanligt abonnemang eller ett refillkort, det viktiga är att nummerpresentation
finns och är aktiverat. Dessutom måste det gå att skicka och ta emot SMS samt datatrafik.
Kontrollera att det finns pengar på SIM-kortet om det är refill.
Vi hoppas du blir nöjd med alla de möjligheter som FlexyKey ger dig.
Hälsningar,
Flex Access AB
http://www.flexaccess.se/

