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Tvättstugor
Bokning via webben och app i mobiltelefon
Vi har nu kommit igång med bokning av tvättstugorna på webben samt via app i mobiltelefon. För
inloggning krävs användarnamn och lösenord. Användarnamn är lika med lägenhetsnummer d.v.s.
föreningens nummer på lägenheten och du har dina uppgifter här:

Användarnamn (lägenhetsnummer): ……………………….… Lösenord:…………………………

För åtkomst till webbokning gå in på hemsidan under Bo i Herden8/Tvättstuga och tryck på
länken ”Till webbokning”. Du loggar in med uppgifterna ovan. För inloggning via app i
mobiltelefon är det samma inloggningsuppgifter, se längre ner för aktivering av denna.

Nedan har du instruktioner för webbokningen för att komma igång.

Funktionen ”Glömt lösenord” är inte
aktiverad. Vi får återkomma när vi kan
hantera det.

När du loggat in hamnar du på sidan ”Min sida” och har du några bokningar så visas dom här
samt här har du möjlighet att avboka tid.

Under fliken ”Info” visas den information som vi eventuellt har lagt ut, som också visas i
bokningstavlorna i porten.
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För att boka tvättpass gå in på fliken ”Boka” och här kan du välja tvättstuga. När du valt
tvättstuga får du upp passen, precis som i bokningstavlan nere i porten. Boka gör du genom att
klicka på grönt pass. Om du drar med muspekaren (mouseover) på rött pass visas vem som har
bokat passet.

Under ”Inställningar” är bara funktionen för att ändra lösenord igång. Att fylla i e-post och
mobilnummer fyller förnärvarande ingen funktion. Markering för Påminnelser: ”Start av pass” och
”Maskin klar” är inget som vi kan använda oss utav just nu. Vi återkommer när det blir aktuellt.

I appen kan du göra andra inställningar t.ex. koppla
bokningen till din kalender samt få påminnelse
innan passet börjar.

Bokning via app i mobiltelefon
För bokning via app, ladda hem "Electrolux Vision Mobile" i din mobiltelefon. Du ska inte fylla i
webbadress och inloggningsuppgifter istället ska du ”Scanna qr-kod”. För att komma åt just din
qr-kod måste du samtidigt på datorn logga in i webbokningen. Inne i webbokningen står det längst
ner på varje sida: "Använd mobilen för att boka", klicka där.

När du klickar på länken får du upp bild på din qr-kod och det
är den bilden som du ska läsa av med din mobiltelefon när du
installerar appen och tryckt ”Scanna qr-kod”.
När det är klart är du inne och det är bara att boka via appen.
För mer information om tvättstugorna gå gärna in på hemsidan.
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