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Appen har en uppdaterad design och är mer användarvänlig än den 

föregående versionen. Det blir lättare än någonsin att ha med sig Bitnet i 

fickan när du är ute på ett kundbesök eller en hämtning. 

Nya funktioner i appen:

- Du kan visa och ladda ned blanketter. 

- Om du har sidopanelen aktiverad kan du se och skriva in information 

under anteckningsfliken i appen. 

I appen får du tillgång till:

- din agenda för dagen

- adresser

- kalender

- ärenden

- hämtningar

- rapportering av transporter.

BITNET-APPEN
MANUAL BITNET
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För iPhone och iPad 

Gå till App Store och sök efter Bitnet. Hämta hem appen till din mobila enhet. 

LADDA NED APPEN
APPEN

För android 

Gå till Google Play och sök efter Bitnet. Hämta hem appen till din mobila enhet. 

Bitnet-appen ligger nu på din hemskärm redo att användas. Du loggar in med samma 

användaruppgifter som du använder till datorn. När du har loggat in i appen förblir du automatiskt 

inloggad även när du går ur appen. Om du önskar logga ut från appen gör du går du till sidomenyn 

inuti appen och väljer “Logga ut”. 
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När du har loggat in i appen klickar du på de tre strecken uppe i det vänstra hörnet för att öppna 

sidomenyn, du kan även öppna sidomenyn genom att svepa med fingret från vänster till höger. 

Sidomenyn finns tillgänglig oavsett vilket menyval du är inne på i appen. 

SIDOMENYN
APPEN

Öppna sidomenyn via strecken i 

sidhuvudet eller svep med fingret. 

Sidomenyn.



När du har loggat in i appen så visas dina egna kalenderhändelser för de närmsta dagarna. 

Kalenderhändelserna är sorterade efter datum och tid. Händelser utan datum hamnar överst.

IDAG (STARTSIDAN)
APPEN

Idag-vyn. 
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ADRESSER
APPEN

Under menyvalet Adresser får du tillgång till kategorier, lokaler, personal och anställda. 

 

Om det finns ett telefonnummer inlagt på en kontakt kan du klicka på telefonikonen för att ringa 

upp kontakten. Om det finns en mejladress inlagd på en kontakt kan du klicka på kuvertikonen för att 

mejla kontakten. När du mejlar en kontakt härifrån öppnas ditt eget mejlprogram upp på telefonen, 

mejlet skickas alltså inte via Bitnet.  

 

Klicka på förstoringsglaset längst upp till höger i sidhuvudet för att söka efter en kontakt inom 

respektive kategori. Om du är inne på lokaler och klickar på förstoringsglaset så söker du bland just 

lokaler, är du inne på personal så söker du bland personal etc. 

Se kategorier, lokaler, personal och 

anställda. 

Ring eller mejla en kontakt via 

ikonen till höger. 
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Prickarna visar hur många 
händelser som finns inlagda 
under datumet

Filtrera i kalendern

Skapa en ny kalenderhändelse

Växla mellan månadsvy 
och veckovy

KALENDERN
APPEN

Under menyvalet Kalender kan du se byråns kalenderhändelser. 

 

Växla mellan att se kalendern som veckovy eller månadsvy genom att klicka på ordet “Månad” eller 

“Vecka”. 

Du ser hur många kalenderhändelser ett datum innehåller genom antalet prickar som visas under 

det aktuella datumet. Klicka på ett datum för att se information om kalenderhändelserna.

Färgerna på händelserna är samma som i kalendern på datorn.
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Genom att klicka på den streckade triangeln uppe till höger i sidhuvudet kan du filtrera vad du vill se 

i kalendern. Filtreringsverktyget fungerar på samma sätt som när du använder kalendern i Bitnet från 

en dator. 

Klicka på plustecknet längst upp till höger i sidhuvudet för att skapa en ny kalenderhändelse. 

Filtreringsinställningar. Ny kalenderhändelse. 
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När du går in på menyvalet Ärenden väljer du sedan i sidhuvudet om du vill se aktiva eller arkiverade 

ärenden.

  

Aktiva ärenden 

Under aktiva ärenden klickar du på det ärende du vill se i listan med ärenden eller klickar på 

förstoringsglaset för att söka efter ett aktivt ärende.

Arkiverade ärenden

Under arkiverade ärenden kan du scanna en QR-kod från ett ärende med din mobilkamera eller 

klicka på förstoringsglaset för att söka efter ett arkiverat ärende.

ÄRENDEN
APPEN

Aktiva ärenden. Arkiverade ärenden. 
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Utskrifter. Anteckningar. 

Olika kategorier

När du klickat dig in på ett ärende kan du se information om ärendet, gäster till minnesstunden, 

blommor, transporter, annonser, bilder, filer och anteckningar.  

 

Vill du enbart se en av dessa kategorier så kan du bläddra mellan de olika kategorierna genom att 

svepa med fingret och klicka på kategorin i sidhuvudet.  

 

Nya funktioner i appen:  

- Under kategorin “Filer” kan se och ladda ned utskrifter. 

- Under kategorin “Anteckningar” kan du läsa och skriva in anteckningar (sidopanelen måste vara 

aktiverad i Bitnet). Från datorn ser du samma anteckningar i sidopanelen under fliken “Anteckningar”. 
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Under menyvalet Hämtningar kan du se, lägga till och redigera befintliga hämtningar.  

 

Klicka på en hämtning i listan för att se eller redigera den. Lägg till en ny hämtning genom att  

klicka på plustecknet längst ned till höger på sidan.

Innehåller hämtningen flera transporter skrivs det ut i listan, annars ser man hämtningens  

transport-ID.

HÄMTNINGAR
APPEN

Lista med befintliga 

hämtningar. 

Redigera hämtning. Ny hämtning. 
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Under menyvalet Rapportera en transport kan du skriva in ett transport-ID eller scanna en QR-kod 

för att rapportera transporten. Du scannar QR-koden med din mobilkamera genom att klicka på 

ikonen uppe i det högra hörnet av sidhuvudet. 

När du rapporterar en transport är det obligatoriskt att ange en destination. Det är valfritt att skriva in 

information i textrutan.

RAPPORTERA EN TRANSPORT
APPEN

Rapportera en transport. 



019-760 22 60 support@bitnet.nu


