
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

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 för information om det avsnitt du arbetar med, klicka 

igen för att stänga informationsfältet.  

 

När du har registrerat din FlexyKey och loggar in första gången måste du fylla i enhetens eget 

telefonnummer. Detta gör du under ”Grundinställningar” enligt bilden. 

 

 

Fyll i enhetens telefonnummer. Klicka sedan på ”Spara” och ”Skicka” längst ner på sidan. 



 

 

 

 

Om ni har bytt telefonnummer till er FlexyKey lägger ni in det nya telefonnumret på samma sätt 

under ”Grundinställningar”. 

 

Efter att du har fyllt i enhetens telefonnummer finns det några andra fält att se över. I fältet 

”Beskrivning” kan du fylla i valfri text t.ex Grind eller liknande. I fältet ”Använd:” väljer du om du vill 

att din FlexyKey ska kommunicera med TCP eller SMS, alltså över internet eller mobilt nät. Du kan 

fylla i fältet ”Valfri textinformation” eller lämna det tomt. 

 

”Provlarm” fungerar så att FlexyKey kan skicka ett sms till det nummer ni skrivit i "Administratörer, 

telefonnummer" fälten som du hittar lite längre ner på samma sida. Denna funktion är kompatibel 

med äldre versioner av FlexyKey. Har du en nyare version av FlexyKey eller FlexyKeyPlus skall ej 

denna funktion användas. 



 

 

OBS! För enheter med version 07.xx och uppåt gäller följande: 

Om något telefonnummer fylls i här och TCP/UDP är aktiverat (standard), dirigeras alla larm till denna 

server via UDP. Ni kommer alltså inte få något SMS larm om ni t.ex. har programmerat en ingång för 

det. Om ni vill ha SMS larm så skall ni ej fylla i dessa fält. 

För enheter med version 06.xx och tidigare gäller följande: 

Administratörsnummer får meddelande om provlarm, refillkortsinställningar, max SMS per dag, 

rapportering av räkneverk samt fel på temperaturgivare.  

 

För att hantera utgångar klickar du på ”Inställningar” – ”Utgångar” och väljer utgång. I fältet ”Valfri 

beskrivning” bestämmer du vad du vill att reläet ska heta. Här måste du ställa in den tid som utgången 

t.ex dörr/grind etc. skall aktiveras vid uppringning.  

 

Om pulslängden är `noll` kommer inget hända då man ringer till reläet. Du kan välja mellan 

”Pulslängd” eller ”Bistabil”. ”Bistabil” betyder att dörren kommer öppnas och fortsätta vara öppen 

tills man ringer igen och då kommer den att låsa. ”Utgång 1 följer ingång” används om du vill att en 

ingång på din FlexyKey ska aktiveras när en utgång aktiveras, t.ex om du har en öppna-knapp kopplad 

på en ingång. 

När du valt alla inställningar klicka på ”Spara” och vänta till meddelandet ”Inställningar är sparade” 

visas. Klicka sen på ”Skicka”.  

 

För att hantera ingångar klickar du på ”Inställningar” – ”Ingångar” och väljer ingång. Enheten har 6st 

digitala ingångar avsedda för potentialfria anslutningar, t.ex. reläkontakt eller tryckknapp. OBS! 

Ingen spänning får skickas in på ingångarna.  

Enheten kan larma via SMS eller DTMF uppringning eller styra en utgång. Det går att ställa NO/NC,  

fördröjningar och tid mellan larm via WEB. 

 



 

 

När du valt alla inställningar klicka på ”Spara” och vänta till meddelandet ”Inställningar är sparade” 

visas. Klicka sen på ”Skicka”.  

 

För att hantera ingångar klickar du på ”Inställningar” – ”Temperatur” och väljer ingång.  

Det finns möjlighet att ansluta upp till 3st digitala temperaturgivare av typen Dallas One-Wire 

(DS1820) givare till FlexyKey. Mätområdet är -50 till +85 grader. 

Det går att sätta hög och låg larmgräns på varje givare, med SMS larm eller styrning av utgång, t.ex. 

element. 

Det är viktigt att fylla i ”Givare ID”-fältet, se bild nedan. 

 

ID består av typkod 2 tecken + ID 12 tecken. För DS18(S)20 skall typkod vara 10. Ex: 

103B9315000000. För DS18(B) skall typkod vara 28. Ex: 28A8637A050000. 

 

För att programmera tempgivarna via WEB-gränssnittet krävs att man vet givarnas unika ID-nummer. 
Ett ID-nummer är 14 tecken långt och kan t.ex. se ut så här: 28A8637A050000. I de fall man har 
givare utan ID märkning kan man ta reda på det med hjälp av FlexyKey. När givaren är ansluten klicka 
på ”Verktyg”-tabben. 



 

 

 
 
Skicka ett SMS till FlexyKey med texten ”CHECKTEMPSENSORS”. Man kan blanda stora eller små 
bokstäver. OBS! Det är viktigt att du först skriver in kommandot och sedan väljer ”SMS” innan du 
skickar. Efter några sekunder svarar FlexyKey med ett SMS, t.ex: 
 
”Temp sensor id's:10D2E907000000 28A8637A050000 28561D7A050000” 

 
I exemplet är 3st givare inkopplade. ID som börjar med 10 tillhör DS18S20 , ID som börjar med 28 
tillhör DS18B20. 
Koppla in givarna en i taget och skicka SMS kommandot mellan varje inkoppling, notera ID för senare 
inmatning i WEB-gränssnittet och märk upp givarna. 

 

Klicka på ”Användare” och ”Skapa ny användare”. 

 

Fyll i användarens för- och efternamn och klicka på ”Nästa”.  



 

Välj användarnamn till personen, 

tänk på att detta är unikt så det kan 

inte finnas två med samma 

användarnamn. Det går utmärkt att 

använda en email adress som 

användarnamn.  

Fyll i användaren uppgifter, välj med 

kryssrutorna om inloggningsuppgifter 

ska skickas via email samt vilken 

information som ska skickas. 

Om du vill att uppgifterna ska skickas 

till dig och inte till användaren så 

fyller du i din egen email adress. Du 

kan redigera användarens email 

adress senare, se kapitlet 

. Om du har valt 

personens email adress som 

”Användarnamn” påverkas inte detta 

eftersom det bara är ett 

användarnamn. 

 

Klicka på ”Användare” och ”Användaruppgifter”. 

 

När du väljer företag i ”Företag”-listan så visas företagets webbanvändare i listan ”Användare”, alltså 

de personer som har inlogg till företagets web-applikation FlexyWeb. Markera användaren. 



 

 

Här kan du då administrera användarens behörigheter med hjälp av kryssrutorna. Om du t.ex inte vill 

att användaren ska kunna logga in på webben, men ska kunna logga in på appen så kryssar du i 

”Blockera web-inloggning”.  

Du kan även redigera användaruppgifter och ta bort användare.  

 

Om en användare har glömt sitt lösenord så finns det flera sätt att återställa lösenordet. 

Under ”Användare” - ”Användaruppgifter” väljer du användare. Längst ner på sidan hittar du 

knappen ”Återställ lösenord.  

 

Klickar du på denna så skickas ett mail till den email adress som står i fältet ”Email” med ett nytt 

lösenord. 



 

På sidan när man ska logga in på FlexyWeb finns det även en knapp ”Glömt ditt lösenord”.  

 

Klickar användaren där kommer denna ruta upp. 

 

Där fyller användaren i sitt användarnamn och klickar på ”Återställ” så skickas ett mail till den email 

adress som står i fältet ”Email” på dennes profil med ett nytt lösenord.   



 

 

Klicka på tabben ”Telefon/rfid nummer”, 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, se kapitel . 

Det viktiga att tänka på är att det måste vara samma nummer som visas när användaren ringer. Om 

en användare har en växeltelefon eller flera nummer knutna till sin mobil så måste ni kolla vilket 

nummer som visas när personen ringer eller alternativt lägga in alla telefonnummer som är knutna 

till mobilen. 

Det går att lägga till landskod, t.ex +46, så du kan även lägga till utländska nummer.  

 

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.  

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.  

 

 

 

 



 

 

För att lägga till en tagg klicka på tabben ”Telefon/rfid nummer”. 

 

Fyll i rfid-nummer, alltså numret som står på taggen eller det nummer du har fått i samband med 

taggen. Fyll i namn och ev. beskrivning och accessgrupp. Klicka på ”Lägg till”. 

 

En ny rad kommer upp i listan och har en orange bock. Klicka på spara och vänta till meddelandet 

”Inställningar är sparade” visas. Klicka sen på ”Skicka”. När den nya informationen har skickats till din 

FlexyKey kommer den orangea bocken att bli grön (du kan behöva ladda om sidan för att se detta). 

 

Om du har en bordsläsare ställer du markören på ”Telefon/rfid nr”-fältet. Lägg sedan taggen mot 

bordsläsaren och numret kommer att visas här, se gul markering. 



 

 

Vid inläsning med USB läsare markera kryssrutan ovan, ställ sedan markören i textfältet 'telefon/rfid 

nummer' före läsning. 

Om bägge kryssrutor markeras kommer dubbla ID-nummer att läggas till, funktion avsedd för 

MIFARE USB och blandad SALLIS/EXP installation. 

 

Om du inte har ett rfid-nummer till taggen kan du, förutsatt att FlexyKey är installerad och 

uppkopplad lägga taggen mot avläsaren (t.ex Sallislås eller dörrbladsläsare). Klicka därefter på tabben 

”FlexyKey-logg”, sedan på ”Visa senaste”.  

 

I ”Telefonnr”-kolumnen kommer du att kunna se taggens nummer och i ”Info”-kolumnen kommer en 

röd text meddela ”numret finns inte registrerat”. 



 

 

Lägga till en kod gör också du på ”Telefon/rfid nummer” tabben. När du ska lägga till en kod är det 

viktigt att den innehåller 10 siffror och första siffran ska vara 1, det är siffrorna på slutet som kommer 

att vara användarens kod. Om du t.ex vill att koden ska vara 1233 skriver du 1000001233. 

 

Klicka sedan på ”Lägg till”, ”Spara” och ”Skicka”. 

 

Detta är en webbaserad kalender och kräver därför att din FlexyKey har uppkoppling mot nätet. Du 

hittar den i det svarta fältet längst upp på sidan. Klickar du på den kalendern får du fram en 

almanacka där du kan se antingen dag- vecka- eller månadsvy. Här kan du boka in när personer 

kunna öppna olika reläer. Det kan vara en speciell tid på dagen eller om du vill att personen ska ha 

tillgång under en längre period.  

   

 



 

För att göra en bokning klickar du på bara på dagen då du vill göra bokningen eller startdatumet för 

din bokning. Då får du upp rutan ”Ny bokning – Bokningar”. För att lägga till en ny person klickar du 

på ”Hyrestagare”, annars kan du välja en redan existerande person i rullistan. Välj vilken FlexyKey 

samt vilket relä personen ska ha tillgång till och när.  

 

Om du klickar i rutan ”Bokningen måste 

aktiveras” så måste du manuellt gå 

tillbaka till kalendern och aktivera 

bokningen, t.ex när betalning kommit in 

från en kund som vill hyra en lokal.  

Du har även möjlighet att upprepa 

bokningen varje vecka, t.ex om ni har en 

lokalvårdare som ska få tillträde en dag i 

veckan. Du kan själv välja vad som ska 

stå i sms-meddelandet som skickas till 

hyrestagaren. Dock är detta inte det 

mest driftsäkra sättet eftersom att 

kalendern är webbaserad. Då är det 

bättre att använda sig av accessgrupper 

och veckokalendrar. Se kapitel 

. 

 

 

 

 

Denna kalender sparas ner i din FlexyKey vilket gör att den inte behöver ha kontakt med nätet för att 

följa denna kalender. Den finns under ”Inställningar” – ”Veckokalendrar”. 

 

Här kan du lägga in en kalender antingen för en dörr eller för en Accessgrupp. 



 

För att lägga in en kalender väljer du ”Skapa ny mall” och ger mallen ett namn. Välj mellan vilka tider 

det ska vara öppet, välj dagar och klicka på ”Spara mall”. 

 

 Välj därefter FlexyKey enhet, välj mall, klicka på ”Spara inställningar” och sen ”Skicka inställningar”. 

 

I vissa fall så kan sidan låsa sig och meddelandet ”Inställningar skickas” som står i rött. Om det tar 

mer än några minuter för texten att försvinna så behöver du bara uppdatera sidan. 

 

 

För att aktivera din kalender går du tillbaka till startsida, klicka sedan på ”Inställningar” – ”Utgångar”.  



 

 

 

Välj sedan vilket relä (utgång) som kalender ska styra. Du kan välja mall 1-4 och det motsvarar alltså 

mall 1-4 på sidan där du skapar mallarna.  

 

Klicka på ”Spara” längst ner på sidan, vänta tills du får meddelandet att inställningarna är sparade 

och klicka sedan på ”Skicka”. 

 

För att lägga till en kalender till en accessgrupp gör du detta under ”Inställningar” – ”Accessgrupper”. 

 

Välj den accessgrupp som kalendern ska gälla för och välj kalender, alltså mall 1-4 och klicka ”Spara”. 



 

 

 

OBS! Den kalender du väljer kommer att blockera personer i den accessgruppen under den angivna 

tiden. Det vill säga att om du har en kalender som är inställd på mån-fre 07:00-17:00 och väljer den 

till en accessgrupp så kommer personer i den gruppen att vara blockerade mellan 07:00 till och med 

17:00. Så om du vill att de personerna inte ska kunna ta sig in t.ex efter kontorstid gör du istället en 

kalender som sträcker sig från 17:00 till 07:00. 

För att den nya kalendern ska börja gälla kan du behöva gå tillbaka till startsidan genom att klicka på 

FlexyKey-loggon längst upp i vänster hörn. Längst ner på sidan klickar du på ”Spara” och ”Skicka”. 

 

Om din FlexyKey är version 7 eller äldre hittar du kalender under Inställningar – Utgångar. 

 

 

Välj vilket Relä du vill att kalender ska gälla och klicka på ”Veckokalender för automatisk aktivering”. 

Sedan väljer du bara dagar och tid för när du vill att relät ska vara öppet och klickar sen på 

”Aktivera”. Klicka på ”Spara” längst ner på sidan, vänta tills du får meddelandet att inställningarna är 

sparade och klicka sedan på ”Skicka”. 

 

 



 

 

 

Accessgrupper används typiskt för att enkelt kunna styra när och vart olika personer ska kunna 

öppna, om du t.ex ska administrera vilka personer som ska kunna öppna olika lås eller när de ska ha 

tillträde.  

För att skapa en accessgrupp klicka på ”Inställningar” och ”Accessgrupper”. 

 

 

Välj ”Skapa ny grupp” och namnge den nya gruppen.  

Om du vill att personerna i gruppen ska kunna öppna 

genom att ringa klickar du i vilket Relä på FlexyKey som 

ska öppnas eller vilket relä på expansionskortet som ska 

öppnas. Klicka därefter på ”Spara”.  

När du ska välja vilket expansionskort som personen ska 

kunna ringa gäller följande; 

1-4 är de 4 reläer som finns på expansionskort 1, 5-8 är de 

4 reläer som finns på expansionskort 2, 9-12 är de 4 reläer 

som finns på expansionskort 3 osv. 



 

Om du vill att personen i gruppen ska kunna 

öppna med tag eller kod väljer du istället relä för 

expansionskortet och sen vilket expansionskort. 

På varje expansionskort sitter 4 reläer och om du 

har fler än ett expansionskort så kommer det 

andra expansionskortet att ha nummer 2, det 

tredje expansionskort kommer att ha nummer 3 

osv upp till 16 (vilket är gränsen för hur många 

expansionskort det går att till varje Flexykey). 

För mer information om expansionskort se 

kapitel 

. 

När du har valt detta klicka på ”Spara”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klicka tillbaka till ”Telefon/rfid nummer”. Lägg till personens telefonnummer, rfid eller kod. I rullistan 

”Styr” väljer du den accessgrupp som du skapat. Klicka ”Lägg till”, ”Spara” och ”Skicka”. 

Efter att du har lagt till en person med den nya accessgruppen kan du enkelt i listan med personer 

välja om de ska tillhöra den accessgruppen. Detta gör du i kolumnen ”Styr” i listan på samma rad som 

personens namn.  

OBS! Minst en person måste bli tillagd på nytt i listan med den nya accessgruppen för att du ska 

kunna välja den gruppen i listan, annars kommer den gruppen inte upp som val i ”Styr”-kolumnen. 

 

Om du har en speciell kalender som du vill ska gälla för gruppen kan du välja det på samma sida där 

du skapar din accessgrupp.  



 

 

OBS! Tänk på att den kalender du väljer kommer att blockera de id som tillhör denna accessgrupp. Se 

kapitlet . 

 

För att hantera inställningar för expansionskort klickar du på ”Inställningar” uppe i det svarta fältet 

och sen på ”Exp.kort/Sallis”.  

 

 

Om du vill lägga till ett nytt expansionskort klickar du på ”Skapa nytt Exp.kort/Sallislås”. 

 



 

I höger fönster måste du sedan välja vilken FlexyKey du vill koppla ditt expansionskort till. Låt fälten 

”Typ” och ”Expansionskort” vara ifyllda som på bilden ovan.  

I fältet ”Hex adress (0 - F)” väljer du adress till expansionskortet. Om ni bara har ett expansionskort 

kommer adressen att vara 0, har ni två kommer det andra expansionskortet att ha adressen 1 osv. 

Sedan ger ni kortet ett namn, förslagsvis ”Entré” eller ”Kontor” beroende på vart det sitter. Relä 1-4 

kontrollerar de 4 reläer som finns i expansionskortet. Namnge gärna dessa så ni kan hålla ordning på 

dessa.  

Viktigt här är att fylla i ”Puls, sek” annars kommer inget hända när ni aktiverar reläet. Ni kan välja 

”Kalender” 1-4 och det motsvarar alltså mall 1-4 på sidan där du skapar mallarna, se kapitel 

. 

 

 

Om du klickar i kryssrutan ”Officemode” så kommer dörren att vara låst tills det att någon aktiverar 

reläet, antingen genom att ringa eller använda tagg eller kod. OBS! Detta gäller även om du har en 

kalender som styr reläet. Så om du t.ex har en kalender som styr att dörren ska vara öppen mellan 8-

17 så kommer inte dörren automatiskt öppna kl. 8 om ingen har aktiverat reläet personligen. 

Officemode kan vara praktiskt t.ex på ett kontor då man inte vill att dörren ska stå olåst om ingen är 

där, så kalenderfunktionen träder inte i kraft utan att någon aktiverar den. 

 

För att hantera inställningar för expansionskort klickar du på ”Inställningar” uppe i det svarta fältet 

och sen på ”Exp.kort/Sallis”. Där kan du då klicka på det expansionskort du vill ändra. 

 

 

För att skapa en accessgrupp se kapitel . Det som är viktigt när du kopplar 

expansionskort till dina accessgrupper  är att förstå hur du väljer kort samt reläer. 

 



 

På bilden ser ni en röd markering och en 

blå markering. Röd markering hör ihop, vi 

har markerat expansionskort 1, alla fyra 

reläer på det kortet tag/kod och alla 

reläer på det kortet för uppringning. Den 

blå markeringen är för expansionskort 2. 

Som ni kan se på bilden så går det inte att 

särskilja reläerna när det gäller tag/kort 

på 2 olika expansionskort, dock går det 

med uppringning. Om du vill särskilja 

reläer för tag/kort måste du göra det 

genom att skapa olika accessgrupper.  

 

 

 

Vi tar ett exempel, se bild nedan. 

Här har vi skapat en accessgrupp för 

expansionskort 3 som vi har döpt till Kontoret.  

Vi vill att personer i denna accessgrupp ska 

kunna öppna med både tag, kod samt telefon 

och personer i gruppen ska endast kunna 

öppna relä 1 på det expansionskortet.  

Blå markering är relä 1 på expansionskort 3, 

men du markerar på två olika ställen beroende 

på om du vill kontrollera relä med tag/kod eller 

med telefon. 

 

 

 

 

 

För att ändra utseende och inställningar i mobilappen klickar du först på ”Användare” sen på ”App-

profiler”.  



 

 

 

Här kan du antingen ändra Standardprofilen som 

är förinställd eller skapa en ny profil. I fältet ”Välj” 

kan du välja ”Skapa ny profil”. I fältet 

”Visningsläge” kan du välja mellan enkel eller 

avancerad.  

Väljer du enkel kommer du i appen se en knapp 

och texten du skriver i ”Text i öppna-knapp”-

fältet kommer att stå på knappen, se nedan. 

 

Om du istället väljer avancerad kommer man kunna se två knappar i 

appen, men då kommer det stå namnet på utgångarna på knapparna 

istället. Detta bestämmer du under ”Inställningar” – ”Utgångar” i fältet 

”Valfri beskrivning”, se kapitel Utgångar. Du kommer även att se alla 6 

ingångar, se bild till vänster.  

När användaren klickar på en av 

knapparna kommer ytterligare en ruta 

med 3 alternativ. 

När du är klar klickar du på ”Spara 

profil”. 

 

För att ändra utseende och inställningar i mobilappen klickar du först på ”Användare” sedan på 

”Behörighetsmallar”. 



 

 

Välj om du vill skapa en ny mall eller ändra en befintlig mall.  

Röd markering är utgång 1 och 2 och blå markering är era 

expansionskort, se bild till vänster. 

Välj vilka reläer du vill att användaren ska kunna se och klicka på 

”Spara mall”. 

Efter att du har skapat din mall klicka på ”Användare” i det 

svarta fältet och ”App-profiler”. 

 

 

 

 

 

Här väljer du nu om du vill ändra Standardprofilen som är 

förinställd eller om du vill skapa en ny profil. Om du väljer enkel kommer användaren att se två 

knappar med namnen på era två utgångar, samt namn på era expansionskort om ni valt dessa. Om ni 

endast har valt en utgång kommer bara en knapp visas med namnet på utgången, du kan alltså inte 

välja vad det ska stå på knappen i detta läge. Sen väljer du behörighetsmall.  

I fältet ”PÅ tillsvidare skall vara” kan du välja ifall du vill att reläet 

ska stå öppet en vis tid efter att det har aktiverats med mobilappen. 

Om du istället väljer avancerat läge så kommer ännu en ruta när 

använder klickar på knappen med 3 ytterligare alternativ. 

 

 

 

 

 

När du är klar så klickar du på ”Spara profil”. 

 



 

Klicka på ”Användare” uppe i det svart fältet sen klickar du på ”App-användare”. 

 

Här väljer du sedan profil och klickar på ”Spara”. 

 

 

Efter att användaren har laddat ner appen till sin mobil så loggar denne in med samma uppgifter som 

de fått från FlexyWeb när deras konto skapades. För att lägga till användare i FlexyWeb, se kapitel 

. 


