
Tools Brugervejledning
Hvordan slår du et værktøj op 1:

1. Vælg om du vil  
slå værktøj op  

ved at scanne stregkode  
- ud fra beacon ( Beacon kun 

tilgængelig ved brug på konto )  
eller indtaste stregkode manuelt.

2. Værktøj fundet

1. Klik på værktøj i menuen 2. vælg hvor  
værktøj er placeret

3. vælg hvilken  kategore  
værktøj høre til

4. Vælg værktøj du ønsker at se,
DET ER MULIGT AT FILTERER PÅ LAGER

5. Værktøj fundet

Hvordan slår du et værktøj op 2:
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Hvordan scanner jeg et værktøj ud: 
Samme procedure ved overdragelse af værktøj i marken

Find værktøj og afleverer det til lager:

1. find værktøj og 
klik udlever værktøj

2. Vælg antal dage samt hvilken 
person ELLER 

job der skal tilknyttes

1. find værktøj og 
klik indlever værktøj

2. hvis lager bruges, 
vælg hvliket lager.
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Opret Værktøj - Admin

1. klik på opret værktøj i menuen 2. Vælg hvilken kategori 
værktøjet  

skal registreres under

3. Vælg hvilken fabrikant 
værktøjet  

skal registreres under

4. indtast elle scan Qr kode 
tilknyttet værktøj

5. indtast info på værktøj og 
derefter opret værktøj
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Fejlmeld Værktøj 

Udfør service på Værktøj 

1. find værktøj og 
klik læg til service

2. udfyld felter og evt. tilknyt 
billede, klik ok øverst til højre 

når du er færdig

3. værktøj er hermed sendt til 
service. markeret 

med den lilla farve

1. find værktøj og 
klik udfør service

2. udfyld felter og evt. tilknyt 
vurdering og billede, klik ok 

øverst til højre når du er færdig

3. Service er hermed  
udført på valgte værktøj
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Opret booking af værktøj ud fra kategori

1. klik på værktøj i menuen 2. Vælg hvor du vil finde værktøj 3. Vælg værktøjs kategori

4. Klik på booking ikon  
markeret med rød

5. Vælg dato 
du ønsker at booke værktøj, 

og vælg værktøj under ledige.

6. udfyld booking oplysninger 
og klik OK

7. booking er markeret med en 
rød prik på valgte dato og 

kan ses nederst 
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Opret booking af Specifikt værktøj

1. find værktøj og 
klik booking

2. vælg dato  
du ønsker at booke værktøj - andre 

bookinger er markeret med rødt

3. udfyld booking oplysninger 
og klik OK

4. booking er markeret med en 
rød prik på valgte dato og 

kan ses nederst 
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