GUIDE
ASSET CONTROL
FÖR DEN SOM HANTERAR EN MASKIN ELLER ETT FORDON

KOM IGÅNG

Fungerar på dator, tablet/surfplatta, telefon.
iOS, Android, Windows, Blackberry m.fl.

1. INSTALLERA MYMO ADDONS APP
Alt.1 Sök efter Mymo AddOns i App Store eller Google Play.
Alt.2 Gå till www.mymo.biz och klicka på länken för din enhet.

2. LOGGA IN BÅDE I APPEN OCH SYSTEMET
Logga in i appen för att dina favoriter ska kunna synkas. Det gör
att de finns kvar även om du byter telefon.

Company: _______________________
User name: _______________________
Password: ________________________

3. KÖR IGÅNG
Klicka på genväg i appen eller
skanna den QR-koden för aktuell maskin/fordon

Välj Favorit
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Skanna

LATHUND – DAGLIG TILLSYN / FELRAPPORT
Utför dagliga tillsyn, rapportera skador. Notifieringar kan skickas till rätt
person så att du kan få återkoppling från ansvarig och serviceverkstad.
VÄLJ DITT FORDON

Vad visar tripmätaren. Kan anges I
timmer för visa fordonstyper och I
kilometre för andra.
Här listas alla de punkter som ska
kontrolleras.
Status:
Ok=Inga kända fel
Fail = Fel finns rapporterat
Fail Verified = Felet är verifierat
RAPPORTERA AVVIKELSE
För att rapportera om något är
trasigt eller för att notera en
avvikelse så klickar man på
symbolen för avvikelse.
Det är enkelt att ta ett foto och
klassificera felet. Se beskrivning.
ALLT OK

SKICKA RAPPORTEN

Om du har kontrollerat alla punkter och
inte har några avvikelser att rapportera
kan du klicka All OK.

Klicka på ”I’m done!”-knappen för
att skicka rapporten.
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LATHUND – DAGLIG TILLSYN / FELRAPPORT
Hur allvarligt klassar du felet?
Good to know  Out of order

Comment: Beskriv felet!
Det går oftast snabbare om
man ger en kort beskrivning

Add Photos…
Visa med en bild! En bild
säger mer än tusen ord….

Status Log
Listar alla fel som
rapporterats för samma
kontroll i en lista.
Här ser du både status och
kommentarer mellan alla
inblandade parter
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