Brugervejledning
Skyhost Geotag app (IOS)

Installation

(Bemærk: for at kunne bruge app’en skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

1: Gå ind i Appstore og søg på Skyhost

2: Installer Skyhost Geotag App - Tryk

3: Find og åbn App’en

4: Når App’en åbnes første gang ind-

“GRATIS” og “INSTALLER APP” -> Angiv
Apple-id.

tastes brugernavn & kode udleveret fra
Skyhost -> Tryk “OK”
side 1

Funktionsoversigt

Registrering
GPS signal - Er rød når der ikke er signal og grå når der er signal.
Knap til registrering - Når programmet er klar til at sende vil
knappen blive grøn.
Ref. nr. - Her kan indtastes reference nummer til registreringen.
Kategori - Vælg hvilken kategori registreringen skal tilknyttes.
Job - Vælg hvilket job registreringen skal tilknyttes.
Kommentar - Tryk for at vedhæfte kommentar til registreringen.
Knappen vil være grøn hvis der er en vedhæftning.
Vedhæft Billede - Tryk for at vedhæfte billede til registreringen.
Knappen vil være grøn hvis der er en vedhæftning.
Brugerindstillinger - Tryk på “i” ikonet for at komme til brugerindstillinger
Kort - Visning af den aktuelle position der bliver tilknyttet din
registrering.

Klar til registrering
Når Geotag er klar til at sende din registrering vil knappen blive
grøn og sattelit ikonet være gråt.

Rediger billede
Når du vedhæfter et billede til en registrering har du mulighed
for at tegne oven i billedet, lave markeringer etc. Brug fingeren til at tegne på skærmen.
Tryk “Gem” for at gemme billedet med den markering du har
lavet eller “Ryd” for at slette markeringen og lave en ny.

side 2

Funktionsoversigt

Brugerindstillinger
Brugernavn og kodeord (har du brug for at skifte bruger - indtast
nye oplysninger og tryk “ok”
Husk Kommentar - Slå til for at huske tilknyttet kommentar til
registrering.
Husk Ref. nummer - Slå til for at huske tilknyttet reference nummer til registrering.
Altid Billede - Slå til for altid at skulle tilknytte billede til registrering.
Rediger Billede - Slå til/fra for at have mulighed for at tegne på
billede (slået til som standard)
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