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Inledande ord
Varmt välkommen till Everon och vårt larmsystem!

Detta är en manual över Everons trygghetssystem, våra produkter, EMA - appen där larm tas emot 
samt användargränssnittet Everon Portal - den webbsida där du gör alla inställningar för produkterna, 
personalen och larmen. I Everon Portal går det även att ta fram rapporter och statistik över dessa.

Vi förstår att det kan kännas överväldigande att få denna manual i sin hand, men manualen är till för 
att hjälpa dig. Den är tänkt som ett uppslagsverk och därför finns det en innehållsförteckning på nästa 
sida där du kan söka efter det du behöver hjälp med just idag.

Vi hoppas att ni ska trivas med Everons larmsystem.
Och du - tveka inte att höra av dig till vår duktiga support om du behöver mer hjälp. 
Vi finns här för er. 
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1. Logga in

Öppna en webbläsare. Vi 
rekommenderar att du använder 
Google Chrome.

Skriv portal.everon.net i adressfältet 
och tryck på Enter. 

1 Hitta till Everon Portal

Såhär ser förstasidan på Everon Portal  ut.  

Här kan du välja om du vill ha sidan på 
finska, svenska eller engelska. 

Ibland publicerar Everon viktig 
information här. 

2 Förstasida Everon Portal

För att logga in i Everon Portal skriver 
du in ditt användarnamn och lösenord.   
 
Klicka sedan på Logga in.

Glömt lösenord?
Om du har glömt ditt lösenord ber 
vi dig kontakta din larmansvariga 
kollega eller Everon Support på 
telefon:  0771-33 34 35. 

3 Logga in i Everon Portal
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2. Startsida

Såhär ser startsidan i Everon Portal ut. Nedan beskrivs startsidans olika delar.

1 Everon Portals startsida

Detta är huvudmenyn. 
Den använder du för att 

navigera dig på sidan. Här visas era kunduppgifter. 

I den här rutan visas era 
användaruppgifter. 

Klicka på Everons logotyp 
för att komma tillbaka till 

den här sidan. 

I den här rutan visas era 
produkters status.

Här visas larm som är aktiva 
hos er just nu. 
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Huvudmenyn använder du för att navigera dig på sidan. 

2 Huvudmenyn

2. Startsida

Klicka på Hem 
för att komma 
till startsidan.

Klicka på Plats 
& Produkt för 
att se, lägga till 

och redigera era 
produkter och 

platser.

När du klickar på 
Personal öppnas 
en undermeny. 

Klicka på 
Larmstyrningar 

för att se, lägga till 
och redigera era 
Larmstyrningar.

När du klickar på 
Rapporter och 

statiskt öppnas en 
undermeny.

Klicka på Personal 
för att se, lägga 
till och redigera 

personalen. 

Klicka på 
Larmmottagnings-
grupper för att se, 

lägga till och redigera 
Larmmottagnings-

grupperna. 

Klicka på Rapporter 
för att ta fram olika 
rapporter över era 
produkter, personal 

och brukare.  

Klicka på Statistik 
för att ta fram olika 
diagram över era 

produkter, personal 
och brukare.  
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2. Startsida

Under produktens status visas vilka 
produkter som är uppkopplade, vilka 
som tappat kontakten de senaste 24 
timmarna samt vilka som inte har varit 
uppkopplade på mer än 24 timmar 
och produkter som har dåligt/inget 
batteri.

Genom att klicka i knappen Visa 
endast hubbar syns enbart vilka 
hubbar som är uppkopplade eller inte, 
alla andra produkter filtrerars bort. 
Detsamma gäller batteristatus. 

Genom att klicka på listen Ingen 
kontakt öppnas den fliken och mer 
information visas. Nu kan du se 
produktens ID, Produktens namn,  
Plats, Produkttyp, Mjukvaruversion
samt när Senaste kontakt 
registrerades. Om kontakens bröts 
p.g.a att batteriet tog slut visas en 
symbol som talar om detta. 

Det går även att utvidga de andra 
listerna genom att klicka på dem. Då 
kommer samma information upp där. 

Genom att utvidga listen Låg 
batterinivå hittar du lätt de produkter 
som har dåligt eller inget batteri. 

Genom att klicka på en produkt i en 
utvidgad list kommer du till den under 
Plats & Produkt. 

3 Produktens status
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Aktiva larm

På startsidan kan du även se alla 
aktiva larm som ligger ute just nu. 
Expanderar listan genom att klicka på 
Aktiva larm eller vart som helst på 
den grå listen.

4

2. Startsida

Såhär ser den expanderade listan ut. 

Här kan du se när larmet registrerades, 
vilken produkt som har larmat samt 
vilket sorts larm som har gått. 

Genom att klicka på Avbryt avbryter 
du larmet och det försvinner 
då från appen och all personals 
mobiltelefoner. Denna funktion ska 
användas ytterst sällan. 
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3. Plats & Produkt
Om platser

Gå till Plats & Produkt i huvudmenyn. 

För att se produkterna i en plats 
trycker du på den platsen. 

I EMA finns alla mobilapplikationer 
samlade. De möjliggör assistanslarm. 
Eftersom dessa är knutna till 
personalen (och inte är platsburna) 
ligger  de i en egen kategori. 

1

Om produkter

Klicka på en plats för att expandera 
listan över de produkter som finns där. 
Listan visar produkternas ID-nummer, 
namn och produkttyp.

Du kan också se om produkten är 
online (grön) eller offline (röd), 
samt vid vilket klockslag den senaste 
kontakten registrerats. 

Hubbarna är markerade med blå, fet 
text. Nedanför ser du de larmtillbehör 
som är inparade till hubben. Genom 
att trycka på pilen döljer du dessa 
produkter, eller visar om de är dolda. 

Du kan även söka efter en specifik 
produkt om du t.ex. vet vad den heter 
eller har för ID-nummer. Det gör du i 
Sök... uppe till höger. 

För Vega GPS-klockor syns inte om de 
är online eller offline. Logga in i Vega 
Manger för att se mer information om 
Vegan. 

2

I Everon Portal  delas verksamheten upp i platser. Platserna är en sekundär nivå 
under verksamhetsnivån. Mindre verksamheter har oftast bara en plats där 
allt är samlat. Större verksamheter har ofta flera platser. Produkter, personal, 
larmmottagningsgrupper samt larmstyrningar kan antingen vara placerade i en 
plats eller i verksamhetsnivå. 
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3. Plats & Produkt
Lägg till ny plats

För att lägga till en plats klickar du först 
på Plats & Produkt i huvudmenyn. 

Klicka sedan på + Lägg till ny plats

Då kommer du till den här rutan. 
Under Namn skriver du in vad platsen 
ska heta och klickar sedan på Spara. 

Om du vill lägga till ytterligare 
information om platsen klickar du på 
+ Visa valbara fält 

Då kan du förutom Namn även 
fylla i Kontaktnummer, Adress, 
Postnummer och Ort. 

Klicka på Spara när du är klar. 

3
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3. Plats & produkt
Avpara produkt

För att avpara en produkt från sin hubb 
måste produkten befinna sig bredvid 
hubben som den är parad till. 

1. Placera produkten bredvid hubben. 
För att avparningen ska lyckas måste 
produkten och hubben dessutom vara 
uppkopplade. Detta är av största vikt för 
att avparningen ska fungera. 

2. Klicka på Plats & Produkt i 
huvudmenyn.

3. Klicka på den plats där produkten 
som du vill avpara finns. Då utvidgas en 
lista med alla produkter som hör till den 
platsen.

4. Leta reda på produkten som du vill 
avpara och klicka på den. 

Då öppnas en ny ruta till höger om listan 
med produkter. Här kan du bland annat 
se Senaste kontakt registrerad. Den ska 
stå på samma dag och tid som det är 
just nu. Kolla detta på både hubben och 
produkten du vill avpara innan du går 
vidare. 

Först när du har sett till att produkten 
ligger bredvid hubben samt att hubben 
och produkten är uppkopplade kan du 
gå vidare till steg 5. 

5. Klicka på produkten som du vill avpara.

6. Klicka på Avpara/ersätt i rutan som 
kommer upp till höger.

7. Efter det klickar du på Ta bort.

Hubben visar med en ljudindikation 
om avparningen av produkten har 
lyckats. Det kan ta några minuter innan 
avparningen går igenom. När produkten 
har avparats tas den bort från systemet 
och kan inte förmedla några larm innan 
den paras in på nytt. 

För knappar, om möjligt, ersätt knappen 
istället för att avpara, se kap. 5.3.

4
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För att lägga till en hubb börjar du 
med att klicka på Plats & Produkt i 
huvudmenyn.

Klicka sedan på + Lägg till ny hubb 

Fyll i ID-numret och klicka på 
Kontrollera.

 ID-numret står på baksidan av hubben 
och är 8 tecken långt. 

Om ID-numret redan används eller 
inte finns kommer det upp en röd ruta 
som talar om detta. Kontrollera ID-
numret och försök igen. 

När du har fyllt i ett korrekt ID-
nummer kommer du hit. Ge hubben 
ett namn (förslagsvis vart den finns i 
byggnaden) samt välj vilken plats den 
ska tillhöra och klicka sedan på Spara. 

1 Lägg till hubb

4. Everons hubbar
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2 Lägg till/ändra hubbens information

4. Everons hubbar

Klicka på Plats & Produkt i 
huvudmenyn.

Klicka på den plats där hubben finns. 
Då utvidgas en lista med alla produkter 
som hör till den platsen.

Leta reda på hubben och klicka på den. 
Det går även att söka efter hubben i 
sökrutan uppe till höger. 

Klicka sedan på Ändra i rutan som 
kommer upp till höger.

Då kommer den här rutan upp där 
istället. Här anger du information om 
hubben.

Namn
Här anges hubbens namn, förslagsvis 
brukarens namn.

Plats
Under plats kan du flytta hubben 
mellan olika områden

Mer information
Här anges det som ska visas både i 
appen och hos larmcentralen vid larm. 
Info om bostaden och om brukaren 
i  bostaden, t.ex. nyckelnummer och 
husdjur. Ej medicinsk info.

Produktinformation
Här anges info som inte ska synas 
i appen vid larm, men som ses av 
larmcentralen. T.ex. medicinsk info.

Adress, postnummer & ort
Här anges brukarens adress med post-
nummer och ort, så att personalen 
kan navigera till brukarens bostad 
samt se bostadens position på en 
karta. Denna info visas i appen och 
hos larmcentralen.

Välj Spara när du är färdig.

Gustav Gustavsson

Gustav Gustavsson

Område 1
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3 Knappar och lysdioder

Knappar
Trygghetshubben har tre knappar, knapp 1, knapp 2 samt en stor rund röd 
knapp.

Knapparnas funktioner 
Den stora runda röda knappen är en larmknapp som används för att larma.  
 
Knapp 1 (till vänster) kan användas för att reglera det inbyggda ledljuset. För 
varje tryck ändras ljuset mellan av, svagt ljus och starkt ljus. Knappen kan också 
användas för att besvara inkommande samtal om inte autosvar är aktiverat. 
 
Knapp 2 (till höger) används för att testa GSM signalens styrka. Signalstyrkan 
visas i fyra nivåer genom att trygghetshubben piper med 1-4 pip, där 4 betyder 
starkast signal. Knappen kan också användas för närvaromarkering. 

4. Everons hubbar
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4 Ikoner

Trygghetshubben har 3 ikoner, anslutning (connection), samtal (call), batteri 
(battery) samt att den kan visa klockan (clock).

Anslutning 
Röd triangel blinkar om det inte finns någon mobilmottagning. 

Grön triangel blinkar om det inte finns någon kontakt med den centrala  
servern. 

Grön triangel blinkar snabbt när en mjukvaruuppdatering pågår.
 
Samtal 
Telefonikonen lyser med ett fast sken när ett samtal pågår och blinkar vid  
inkommande samtal. 
 
Batteri 
Batteriikonen lyser grönt när nätspänningen är bortkopplad och trygghetshubben 
drivs via det inbyggda batteriet och batterinivån är OK. 
 
Batteriikonen lyser med ett fast rött sken när nätspänningen är bortkopplad och 
batterinivån är låg (under 40%). 
 
Batteriikonen blinkar rött när nätspänningen är bortkopplad och batterinivån är 
kritiskt låg  (under 20%).  

4. Everons hubbar



Everon Sverige AB  •  Koppargatan 18  •  602 23 Norrköping  •  Tel: 0771-33 34 35  •  www.everon.se
Version 2021-03-09 • 8

Everon Sverige AB  •  Koppargatan 18  •  602 23 Norrköping  •  Tel: 0771-33 34 35  •  www.everon.se
Version: 2021-03-09  •  8

16

4. Everons hubbar

Klicka på Plats & Produkt i huvudmenyn.
Klicka på den plats där hubben finns. 
Då utvidgas en lista med alla produkter 
som hör till den platsen. (Se del 2 av 
kap. 4 för bilder på hur detta går till) 
Leta reda på hubben och klicka på den. 
Då kommer denna ruta till höger.

Under Inställningar kan du ändra dessa 
saker om hubben:
Indikationsljus vid larmknappen 
- Om det ska lysa runt den röda 
larmknappen.
Visa klockslag - Om klockan ska synas.
Aktivera närvaromarkering 
via telefonknappen - Om 
närvaromarkering av personal ska ske 
via knapp 1 på hubben
Led-batteri - om batterilampan ska 
synas
Ringsignalens volym - För talmoduler, 
hur högt de ska ringa vid inkommande 
samtal.
Aktivera ljudsignal - Om det ska avges 
ljud vid larm
Automatiskt svar - För talmoduler, att 
samtalet besvaras utan att brukaren 
gör något.
Blinkade lampa vid larm - Om den 
röda larmknappen ska blinka vid larm.
Hemtjänst, för ordinärt boende - Om 
larmknappen i första hand ska leta 
efter sin egen hemma-hubb och inte 
närmaste hubb.
Ljusstyrka för klockan - Hur starkt 
klockan ska lysa.

Under Nätverksinställningar ändrar du 
anslutningar till olika nät samt WiFi och 
liknande. 

Under Fler inställningar kan du aktivera 
daglig kontroll, att brukaren på sin hubb 
en gång om dagen, på en bestämd tid 
ska klicka i att han eller hon är okej, 
annars går ett larm. Detta gäller endast 
om ni har tillgång till denna funktion.

Glöm inte att Spara. 

5 Avancerade inställningar
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Justera ljudvolym på talenhet

För att justera ljudet på Origon använder 
man sig utav knappsatsen i telefonen. 
Detta gör man när man ringer upp den 
Origon man vill ändra ljud på. 

Knapp 1 & 3 ändrar mikrofonen i Origon

Knapp 4 & 6 ändrar högtalaren i Origon

Knapp 1 & 4 minskar ljudet

Knapp 3 & 6 ökar ljudet

6

4. Everons hubbar
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Se till att du befinner dig i närheten av 
den hubb som knappen ska paras in 
till, helst inom en meter.

Tryck samtidigt på knapp 1 och 2 
på trygghetshubben. 

Båda knapparna börjar då blinka 
grönt för att visa att trygghetshubben 
befinner sig i inparningsläge.

Tryck på den bärbara larmknappen. 

När larmknappen är i inparningsläge 
blinkar den rött 12 + 12 gånger. Om 
inparningen lyckas slutar knappen 
därefter att blinka rött och lyser istället 
grönt i 5 sekunder.

Trygghetshubben piper för att visa att 
inparningen har lyckats.

Efter du har parat in knappen måste 
du lägga den i larmstyrningar för att 
larmen ska komma fram. Se kapitel 
10.3 Larmstyrningar - larmstyra 
produkt för mer information om hur 
du gör det. 

5. Larmknapp
1 Lägg till larmknapp
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5. Larmknapp

Klicka på Plats & Produkt i 
huvudmenyn.

Klicka på den plats där knappen finns. 
Då utvidgas en lista med alla produkter 
som hör till den platsen.

Leta reda på knappen och klicka 
på den. Det går även att söka efter 
produkter i sökrutan uppe till höger.

Klicka sedan på Ändra i rutan som 
kommer upp till höger.

Då kommer den här rutan upp där 
istället. Här anger du information om 
brukaren.

Namn
Ange vad det ska stå när brukaren 
larmar, t.ex. brukarens namn eller 
lägenhetsnummer.

Mer information
Här anges viktig information om 
brukaren som ska synas i appen vid 
larm, t.ex. att brukaren hör dåligt eller 
har fallrisk. 

Produktinformation
Eventuell information som inte  
ska synas i appen anges här.

Adress, Postnummer och Ort
Skriv inte in Adress, Postnummer och 
Ort i larmknappen. Det ska finnas med 
i hubben. Skulle du skriva in adress på 
larmknappen kan det bli missvisande 
för larmcentral om brukaren larmar 
nära en annan hubb. Ligger adressen 
endast på hubben kan larmcentral se 
om larmet kommer ifrån en annan 
adress än hemadressen.

Klicka på Spara när du är färdig.

2 Lägg till/ändra brukardata i knapp
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Klicka på Plats & Produkt i 
huvudmenyn.

Klicka på den plats där knappen finns. 
Då utvidgas en lista med alla produkter 
som hör till den platsen.

Leta reda på knappen och klicka 
på den. Det går även att söka efter 
produkter i sökrutan till höger. 

Klicka sedan på Avpara/ersätt i rutan 
som kommer upp till höger.

Skriv in den nya larmknappens 
ID-nummer. 

När du fyllt i ID-numret klickar du på 
Ersätt.

ID-nummret står på baksidan av 
knappen.

För att överföra inställningar 
och brukardata från den tidigare 
larmknappen till den nya ska du nu 
göra följande:

På hubben som den gamla 
knappen är kopplad till, tryck 
in knapp 1 och 2 samtidigt.  

När både knapp 1 och 2 på hubben 
börjar blinka grönt, trycker du på den 
nya larmknappens knapp. 

Vid en lyckad överföring hörs nu ett 
pip från hubben. Det indikerar att 
den nya larmknappen är inparad 
till hubben och har tagit över den 
gamla knappens inställningar och 
brukardata. 

3 Ersätt larmknapp

5. Larmknapp
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6. Dörrlarm

Se till att du befinner dig i närheten av 
den hubb som dörrlarmet ska paras in 
till, helst inom en meter.

Tryck samtidigt på knapp 1 och 2 
på trygghetshubben. 

Båda knapparna börjar då blinka 
grönt för att visa att trygghetshubben 
befinner sig i inparningsläge.

Medan trygghetshubben blinkar 
grönt, tryck på den svarta knappen på 
dörrlarmet.

Trygghetshubben piper för att visa att 
inparningen har lyckats.

Efter du har parat in dörrlarmet måste 
du lägga det i larmstyrningar för att 
larmen ska komma fram. Se kapitel 
10.3 Larmstyrningar - larmstyra 
produkt för mer information om hur 
du gör det. 

För att ändra namn på och lägga till 
information om dörrlarmet gör du 
på samma sätt som för en knapp. Se 
kapitel 5.2 Larmknapp  - Lägg till/ändra 
brukardata i knapp.

1 Lägg till och para in dörrlarm
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7. Rörelselarm

Se till att du befinner dig i närheten av 
den hubb som rörelselarmet ska paras 
in till, helst inom en meter.

Tryck samtidigt på knapp 1 och 2 
på trygghetshubben. 

Båda knapparna börjar då blinka 
grönt för att visa att trygghetshubben 
befinner sig i inparningsläge.

Medan trygghetshubben blinkar 
grönt, aktivera rörelselarmet genom 
att göra en rörelse framför sensorn.

Trygghetshubben piper för att visa att 
inparningen har lyckats.

Efter du har parat in rörelselarmet 
måste du lägga det i larmstyrningar för 
att larmen ska komma fram. Se kapitel 
10.3 Larmstyrningar - larmstyra 
produkt för mer information om hur 
du gör det. 

För att ändra namn på och lägga till 
information om dörrlarmet gör du 
på samma sätt som för en knapp. Se 
kapitel 5.2 Larmknapp -  Lägg till/ändra 
brukardata i knapp.

1 Lägg till och para in rörelselarm
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7. Rörelselarm

1. Öppna rörelselarmet 
Skruva ur skruven med hjälp av en stjärnskruvmejsel som på bilden. 
Lyft sedan av locket från rörelselarmet.

2. Flytta kretskortet
Tryck den vita plastfliken bakåt med ett finger så att kretskortet blir löst. 
Lyft sedan varsamt bort kretskortet.

3. Skruva bort plasten så du kommer åt batteriet
Skruva ur skruvarna som är markerade nedan.

4. Byt batteri 
Lyft locket rakt upp. Batteriet hittar du på baksidan av locket.

Notera!
Batteriet måste vara ett 3.6V litiumbatteri. 
Dessa går att beställa via order@everon.se. 

2 Byta batteri
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8. Personal

Gå till Personal i huvudmenyn.

För att skapa ett konto åt en personal 
klicka på + Lägg till personal.

Ange personens Förnamn och 
Efternamn.

Ge personen ett Användarnamn. 
Anpassa användarnamnen utifrån vad 
som passar er verksamhet bäst.

Ange ett Lösenord för användaren, 
i rutan nedanför skriver du in 
lösenordet igen för att kontrollera att 
du har skrivit rätt. 

Lösenordet ska bestå av minst 8 
tecken, varav minst en liten bokstav, 
en stor bokstav, ett nummer och ett 
specialtecken. 

Lösenordet ska inte vara detsamma 
som användarnamnet eller innehålla 
delar av fullständigt namn. 

1 Lägg till personal
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8. Personal

Under Plats väljer du om användaren 
ska begränsas av en platstillhörighet, 
eller om användaren ska ha tillgång 
till allt inom verksamhetens alla 
områden. 

Om du väljer en platstillhörighet 
för användaren begränsas dennes 
möjligheter i gränssnittet till att 
endast omfatta de produkter, grupper 
och larmstyrningar som finns i den 
angivna platsen. Om användaren 
inte ska vara begränsad av plats, 
placera då användaren i den högsta, 
övergripande nivån.

Under Larmmottagningsgrupper  
väljer du vilken eller vilka larm-
mottagningsgrupper som användaren 
ska tillhöra. Om användaren jobbar 
skift eller jobbar på olika avdelningar 
eller områden vid olika tillfällen, 
välj då samtliga avdelningar eller 
områden som användaren kan tänkas 
behöva jobba i. Användaren får sedan 
möjlighet att välja mellan dessa varje 
gång hon eller han loggar in i Everons 
mobilapp.  

Du kan enkelt lägga till och 
ta bort användaren från olika 
larmmottagningsgrupper senare.  

Under Larmstyrning kan du, 
om ni ännu inte använder er av 
larmmottagningsgrupper lägga till 
användaren direkt som mottagare i en 
larmstyrning.
 
Observera!
Om ni använder larmmottagnings-
grupper bör du inte lägga till 
användaren direkt i en larmstyrning.

1 Lägg till personal
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8. Personal

Det är möjligt att ange användarens 
Mobilnummer och E-post.

Under SMS språk väljer du vilket språk 
användaren ska få SMS på.

Under Rättigheter väljer du vilka 
rättigheter användaren ska ha. 

De olika rollernas rättigheter:
Läsare kan logga in i appen och logga in 
i Everon Portal men de kan inte ändra 
någonting, bara se informationen.

Everon Mobilapp (EMA) har endast 
möjlighet att logga in i appen. 

Användare kan logga in i appen och 
Everon Portal . I Everon Portal  kan 
de göra ändringar i produkter och 
personal.

Huvudanvändare har fullständiga 
rättigheter i både appen och Everon 
Portal . Det betyder att de har tillgång 
till inställningar i appen och kan ändra 
allt i Everon Portal . 

Klicka på Spara.

Glöm inte att efter detta lägga 
personen i en larmstyrning under 
EMA för att han eller hon t.ex. ska 
kunna skicka assistanslarm och 
närvaromarkera med appen. Detta 
gäller oftast särskilda boenden. På 
nästa sida beskrivs hur du gör detta. 

1 Lägg till personal
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8. Personal

Det sista steget i att lägga till personal 
är att larmstyra personalen i EMA.

Detta gör man under Plats och 
Produkt i huvudmenyn. 

Leta reda på EMA-platsen, den ligger 
oftast längst ned på sidan. Klicka på 
platsen för att expandera den. Leta 
sedan reda på personalen som du 
precis har skapat och klicka på den. 
Det går även att söka efter personen i 
sökrutan uppe till höger.

När du klickar på personen öppnas en 
ny ruta till höger, som ser ut såhär. Här 
finns flera drop-downmenyer för att 
välja larmstyrningar.

Klicka i de larmstyrningar som de olika 
larmen ska gå till, om du blir osäker 
så är ett tips att titta på någon annan 
personals konto där du vet att allt 
fungerar som det ska och lägga den 
nya personalen lika dant. 

Efter det måste du klicka utanför rutan 
för att stänga ner den. 

Då kommer spara knappen fram som 
en blå diskett till höger.

Du måste klicka på spara knappen 
på varje rad som du väljer en 
larmstyrning. 

De röda kryssen betyder ta bort. 

Först nu är personalkontot klart. 

1 Lägg till personal
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8. Personal

När en personal slutar kan det vara 
bra att ta bort den personens konto. 

Detta gör man genom att klicka på 
Personal - Personal i huvudmenyn.

Klicka sedan på den platsen som 
personalen tillhör för att utvidga 
platsen. Klicka på den personal du ska 
ta bort. Det går även att söka fram 
personalen i sökrutan till höger. 

När du klickar på personalen öppnas 
en ny ruta till höger. Klicka på Ändra. 

Skrolla nu så långt ner du kan komma i 
inställningarna om personalen. 

Längst ned till höger finns en Ta bort-
knapp. Klicka på den. 

För att du inte ska råka radera någon 
personal får du upp en kontrollfråga 
om du är säker på att du vill ta bort 
personalen. 

Klicka på Ta bort igen om du är säker. 

Personalen är nu borttagen. 

2 Ta bort personal
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8. Personal

Om en personal skriver fel lösenord 
i appen tillräckligt många gånger blir 
kontot tillslut låst. Detta går att låsa 
upp i Everon Portal. 

Detta gör man genom att klicka på 
Personal - Personal i huvudmenyn.

Klicka sedan på den platsen som 
personalen tillhör för att utvidga 
platsen. Klicka på den personal du ska 
låsa upp kontot för. Det går även att 
söka fram personalen i sökrutan till 
höger. Man ser att ett konto är låst 
genom att det i listan är överstuket 
och har en låssymbol längst till vänster. 

När du klickar på personalen öppnas 
en ny ruta till höger. Klicka på Ändra.

Skrolla nu så långt ner du kan komma i 
inställningarna om personalen. 

Där har den här lilla raden dykt upp. 

Klicka ur bocken så det ser ut som på 
sista bilden. 

Klicka sedan på Spara.

3 Låsa upp personalkonto
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9. Larmmottagningsgrupper

Syftet med larmmottagningsgrupper är att kunna styra larmen mot en grupp 
mottagare, t.ex. att alla larm på våning 2 ska levereras till personalen som 
jobbar på den våningen just idag. 

När personal är del av flera olika larmmottagningsgrupper får  de möjlighet att 
välja vilken av dessa grupper de ska jobba i varje gång de loggar in i Everons 
mobilapp. På så sätt väljer de om de ska vara inloggade i den grupp som tar 
emot larm från våning 2 eller våning 3 idag. 

1 Om larmmottagningsgrupper

Klicka på Personal i huvudmenyn, välj 
sedan Larmmottagningsgrupper.

För att skapa en ny larmmottagnings-
grupp klickar du på +Skapa ny grupp.

Då kommer det upp en ruta till 
höger. Här skapar du gruppen. Under 
Gruppens namn ger du gruppen ett 
lämpligt namn. Det är det här namnet 
som personalen kommer att se när 
de loggar in i appen, tänk därför på 
att vara tydlig i namngivningen. Det 
kan t.ex. vara bra att ha med både 
boendets och avdelningens namn.
Välj det som passar bäst utifrån 
hur er personal jobbar och hur er 
verksamhet är strukturerad.

Knappen Låst används för att välja 
om larmmottagningsgruppen ska 
vara låst. När en grupp är låst innebär 
det att användarna i gruppen inte 
kan välja bort den vid inloggning i 
appen. Användarna får larmen som 
är styrda till en låst mottagningsgrupp 
oavsett vilka grupper som de har valt 
när de loggade in i appen. Detta kan 
vara lämpligt för t.ex. brandlarm och 
kameratillsyn.

2 Skapa ny larmmottagningsgrupp
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Under Plats väljer du gruppens plats- 
tillhörighet. Om personal från olika 
platser i verksamheten behöver kunna 
vara med i gruppen, behåller du det 
förvalda alternativet Frivillig. 

Under Personal väljer du vilka 
användare som ska tillhöra  
gruppen. Klicka i rutorna till höger för 
att markera en person. 

När du är klar klickar du på Spara.

2 Skapa ny larmmottagningsgrupp

9. Larmmottagningsgrupper
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9. Larmmottagningsgrupper

Klicka på personal, larmmottagnings-
grupper i huvudmenyn. 
 
Larmmottagningsgrupperna är 
organiserade utefter platstillhörighet. 
Symbolen visar om det är en plats, 
eller verksamhetsnivån, där personen 
står för verksamhetsnivå och huset för 
plats. Namnet berättar vilken plats det 
är/vad verksamhetsnivån kallas. 

Under varje plats och under 
verksamhetsnivån syns de olika 
larmmottagnignsgrupperna.

Här ser du namnet på 
larmmottagningsgrupperna som finns 
i just den här platsen.

Här ser du vilka användare som finns 
i gruppen, och om de är inloggade i 
appen (grön prick) eller inte inloggade 
i appen (röd prick).  

Här trycker du för att lägga till (grön 
gubbe med +) eller ta bort (röd gubbe 
med -) dig från en mottagningsgrupp. 
Med detta snabbkommando kan du 
bara lägga till den användare du är 
inloggad med.

För att lägga till andra användare 
än dig själv trycker du här. Detta 
kommando används också för att 
ändra mottagningsgruppen, t.ex. 
döpa om den. När du klickar här ser 
det liknande ut som när du skapar en 
ny grupp. 

Färgen på ikonerna för personalen 
visar vilka rättigheter de har i Everon 
Portal . 

3 Snabbkommandon och överblick

 Ankeborg kommun



Everon Sverige AB  •  Koppargatan 18  •  602 23 Norrköping  •  Tel: 0771-33 34 35  •  www.everon.se
Version: 2021-03-09  •  8

33

10. Larmstyrningar

Larmstyrningar möjliggör för produkter att larma på olika sätt, vid olika 
tidpunkter, till olika mottagare. Produkterna ligger automatiskt i en förinställd 
larmstyrning tills de blivit del av en anpassad larmstyrning. 

Skillnaden på en larmmottagningsgrupp och en larmstyrning är främst att 
personalen i en larmstyrning ALLTID får larmen från larmstyrningen. I en 
larmmottagningrupp får personalen bara larmen om de har valt den gruppen 
vid inloggning i appen idag. 

1 Om larmstyrningar

Klicka på Larmstyrningar i huvud-
menyn.

För att skapa ny larmstyrning, klicka 
på + Ny larmstyrning. 

Då kommer du till den här sidan. 
Överst ser du de fyra stegen eller 
delarna som en larmstyrning består 
av. Den första är Information.

Under Namn på larmstyning ger du 
larmstyrningen ett namn. Det kan 
gärna berätta om larmstyrningen är 
för en speciell tid eller mottagargrupp, 
t.ex. Blåsippan, avdelning 2, natt.

Vid Plats välj du vilken plats 
larmstyrningen ska ligga under.

Prioritet ska oftast stå kvar på Normal.

Under Leveranssätt väljer du hur 
larmen ska levereras. För vanlig 
leverans via Everons mobilapp, välj 
EMA > samtal & sms.

Klicka på Nästa för att gå vidare till 
nästa steg i att skapa en larmstyrning.

2 Skapa ny larmstyrning

  Ankeborgs kommun
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10. Larmstyrningar

Produkter
I kolumnen längst till vänster ser du 
alla tillgängliga produkter. För att välja 
en produkt, klickar du på plustecknet. 
Du kan även välja alla produkter 
eller alla produkter av samma 
sort, samtidigt genom att klicka på 
plustecknet bakom dessa alternativ. 
Om du vill ändra endast en enskild  
produkt, väljer du den i listan nedanför 
där produkterna är listade en och en.

I nästa kolumn ser du valda produkter. 
För att ta bort en produkt klickar du på 
minustecknet.

Du måste också välja vad som ska 
trigga ett larm, det gör du under 
Larmtyp i kolumen längst till höger. 
Du ser möjliga larmtyper genom att 
klicka på produkten.  Om du vill välja 
samma aktiveringar för alla produkter 
av samma typ, klickar du även här på 
alla. Om du vill ändra endast en enskild  
produkt, väljer du den i listan nedanför 
där produkterna är listade en och en.
Larmtyperna väljer du genom att 
klicka i boxarna.

När du är färdig Klicka på Nästa.

2 Skapa ny larmstyrning
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Mottagare
I kolumnen längst till vänster ser du 
möjliga mottagare. Överst hittar du 
larmmottagningsgrupper, därefter 
ligger personalen listad en och en. Om 
du väljer en larmmottagningsgrupp 
som mottagare behöver du inteinte lägga 
till personalens kontot var för sig.

För att välja en mottagare trycker du 
på plustecknet. Mottagaren dyker då 
upp även i den högra kolumnen bland 
Valda mottagare. 

För att ta bort en mottagare trycker du 
på minustecknet. 

Klicka på Nästa för att gå vidare.

Schemaläggning
I den här delen har du möjlighet att 
tidsstyra larmen. Om du inte vill 
tidstyra larmet utifrån specifika dagar 
och tider, väljer du Alltid.

För att skapa en tidsstyrning väljer du 
först Utvalda dagar & tider. 

Först väljer du vilka dagar i veckan  
som tidsstyrningen ska gälla genom 
att klicka i kryssrutorna framför den 
dagen.

Sedan anger du start- och stopptid. 
 
Observera! 
Om det finns en annan tidsstyrning 
som börjar vid 21.00, måste den här 
tidstyrningen sluta vid 20.59. Annars 
krockar de och då går det inte att 
spara larmstyrningen.

När du är klar, klicka på Spara.

2 Skapa ny larmstyrning

10. Larmstyrningar
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Om du försöker att spara en 
larmstyrning som är ofullständig 
får du upp ett felmeddelande. Felet 
måste åtgärdas för att larmstyrningen 
ska kunna sparas.

Genom att Spara som utkast, går inte 
dina ändringar förlorade men denna 
åtgärd gör också att produkterna 
som är valda i styrningen inte 
fungerar alls. Undvik i största 
möjliga mån att spara som utkast! 
 
Klicka istället på Avbryt och försök 
rätta till felen. 

Möjliga fel och förslag på åtgärder:
Aktiveringar saknas: 
Gå tillbaka till Produkter och välj 
aktiveringar under Larmtyp för de 
produkter med röd textfärg

Larmstyrningar krockar: 
Samma produkt kan inte, med samma 
aktivering och samma tider, finnas i 
flera larmstyrningar. Problemet kan 
vara att tidstyrningen krockar eller 
att du råkat välja fel produkter eller 
aktivering.

Mottagare saknas: 
Gå tillbaka till mottagare och lägg till 
mottagare.

Produkter saknas: 
Gå tillbaka till produkter och lägg till 
produkter.

2 Skapa ny larmstyrning

10. Larmstyrningar
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Efter att du har parat in en produkt 
är det viktigt att larmstyra den för att 
larmen ska komma fram.

Klicka på Plats & Produkt i 
huvudmenyn.

Klicka på den plats där produkten 
finns. Då utvidgas en lista med alla 
produkter som hör till den platsen.

Leta reda på produkten och klicka 
på den. Det går även att söka efter 
produkten i sökrutan uppe till höger.

När du klickar på en produkt öppnas 
en ny ruta till höger. Där finns flera 
drop-downmenyer för att välja 
larmstyrningar.

Klicka i de larmstyrningar som de olika 
larmen ska gå till. 

Efter det måste du klicka utanför rutan 
för att stänga ner den. Då kommer 
spara knappen fram som en blå diskett 
till höger.

Du måste klicka på spara knappen 
på varje rad som du väljer en 
larmstyrning. 

De röda kryssen betyder ta bort. 

10. Larmstyrningar
3 Larmstyra produkt

  Ankeborgs
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I huvudmenyn klicka på Rapporter 
och statistik sedan på Rapporter.

För att få fram en rapport filtrerar du 
urvalet i de olika val som finns. 

Efter du har gjort dina val klicka på 
Uppdatera för att få fram rapporten.

I listan med larm som kommer upp 
går det att klicka på ett larm för att få 
fram mer information om det. 

1 Rapporter

11. Rapporter

Rapporterna går att ladda ner som 
CSV-fil genom att klicka på Ladda ner 
larm som CSV-fil. 

När du klickar på Skapa PDF rapport 
öppnas en ruta där du får fylla i din 
e-post. Klicka sedan på bocken för att 
få rapporten skickad till dig som en 
PDF. 

Om du väljer att ladda ner rapporten 
som PDF skickas en länk med denna 
till den mejladress du anger. Det kan 
ta upp till 30 minuter beroende på 
rapportens storlek.

Startdatum, Stoppdatum, Startid, 
Stopptid och veckodagar 

I dessa fält kan du söka på specifika 
datum, tidsintervaller eller specifika 

dagar.

Välj produkter 
Här väljer du 
på specifika 
produkter.

Välj placeringar 
Här filtrerar du larm i 
placeringsnivå. Är du  
användare som inte 

tillhör huvudgruppen 
kommer detta vara 

förinställt och du kan 
endast söka på larm i 

din placeringsnivå.

Välj Larmstyrningar 
Här söker du på 

larm som ligger i en 
specifik larmstyrning.

Välj hubb 
Här kan du välja 

att ta fram en 
rapport över en 
specifik hubb. 

Välj personal 
Här kan du söka 

på användare 
och se vilka larm 

de har tagit.

Välj produkttyp 
Här går det välja en 

produkttyp, t.ex. 
alla larmknappar. 
Då kommer det 

upp en ny ruta där 
du kan du välja att 
söka på en specifik 

aktivering.
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I huvudmenyn klicka på Rapporter 
och statistik sedan på Statistik.

För att få fram statistik filtrerar du 
urvalet i de olika val som finns. 

Klicka på Fler inställningar för att få 
fram alla val. 

Efter du har gjort dina val klicka på 
Sök för att få fram statistiken.

1 Statistik

12. Statistik

Välj produkter 
Här väljer du 
på specifika 
produkter.

Välj placeringar 
Här filtrerar du larm i 
placeringsnivå. Är du  
användare som inte 

tillhör huvudgruppen 
kommer detta vara 

förinställt och du kan 
endast söka på larm i 

din placeringsnivå.

Välj Larmstyrningar 
Här söker du på 
larm som ligger 

i en specifik 
larmstyrning.

Välj hubb 
Här kan du välja att 

ta fram statistik över 
en specifik hubb. 

Välj personal 
Här kan du söka på 
användare och se 
vilka larm de har 

tagit.

Välj diagram 
Här väljer du vad du 

vill få fram statistik på.

Datum 
Välj mellan vilka 

datum du vill få fram 
statistiken ifrån.
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13. Everon Mobile App
1 EMA - Tänk på att! 

Röstbrevlåda 
Det är viktigt att ni inte har röstbrevlåda aktiverat på mobilerna. Detta avaktiverar 
ni hos er teleoperatör. 

När ingen är inloggad i appen eller tar ett larm inom angiven tid går larmen 
över till samtal/sms. Det betyder att vår server ringer till varje telefon i tur och 
ordning och när någon svarar på ett samtal läggs det på och sedan skickas ett 
sms med information om larmet till just den telefonen. Eftersom samtalet är 
besvarat förstår servern att en person är vid den telefonen och kan ta emot 
larmet. 

Om ni har röstbrevlåda aktiverat kommer ni att missa viktiga larm från era 
brukare. När röstbrevlådan besvarar samtalet tror servern att en person är där 
för att ta emot larmet men i själva verket är det röstbrevlådan som har svarat. 
Att ha röstlåda aktiverat gör även att larmen som skickas efter att en röstbrevlåda 
har tagit emot ett larm fördröjds och inte skickas ut direkt. 

WiFi
För att EMA i larmtelefonerna ska fungera och larmen ska komma fram behöver 
telefonerna en fungerade internet-uppkoppling via WIFI eller mobilnät. Om det 
inte finns någon internetanslutning står det i appen innan man loggar in. Det är 
oftast inte vi som har hand om WiFi-anslutningen utan det brukar kommunens 
IT-avdelning stå för. Om ni upplever problem med WiFi-anslutningen, bör därför 
ert första steg vara att kontakta kommunen för att få mer hjälp. 

En sak som kan hjälpa är att stänga av WiFi och gå helt på mobilnätet. Det gör 
ni i inställningarna på själva telefonen. 

Logga ut
Glöm inte att logga ut från EMA i slutet av ditt arbetspass. Det gör du längst ned 
i menyn. Om du i början av ditt arbetspass får en telefon där en kollega redan 
är inloggad, logga ut kollegan och logga in på ditt eget inlogg ändå. Detta för att 
loggar och statistik ska bli korrekt. 
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13. Everon Mobile App
2 Logga in i EMA

Innan du blir inloggad måste du välja var du ska 
jobba.

Välj alternativ genom att markera i cirkeln. 

Markera minst ett alternativ och tryck sedan på 
Nästa.

Om du bara finns i en larmmottagningsgrupp 
kommer du inte att se det här steget, utan 
då loggas du automatiskt in i den grupp du 
tillhör.

1

2

På skrivbordet i telefonen hittar du appen.

Tryck på ikonen för att öppna appen.

Så här ser det ut när du har öppnat appen i 
telefonen. 

För att logga in skriver du först in användarnamn 
och lösenord här.

Tryck sedan på Logga in.

Glömt ditt användarnamn eller lösenord?
Kontakta den av dina kollegor som är larm-
administratör.

3
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13. Everon Mobile App
3 Ordinärt boende

Så här ser det ut när 
ett larm inkommer.            

Telefonen låter och larmet 
visas i displayen under 
Inkommande larm. 

För att ta larmet trycker du 
först här.

Nu syns möjliga 
åtgärder och mer info 

nedanför larmet.

Ta larmet genom att trycka 
här.

Viktig information om 
brukaren syns här. 
 
Vad som har larmat ser du 
här. 
 
För att se brukarens adress 
på en karta trycker du här.

Här ser du anteckningen 
om larmorsak som larm-
centralen har skrivit dit.

Genom att välja Ta 
larmet reserverar du 

larmet.

Det flyttas då automatiskt 
till Mina pågående larm, 
för att visa dina med-
arbetare att du är på väg.

När du är framme hos 
brukaren markerar du din 
närvaro genom att trycka 
Starta larmåtgärd.

Om du vill ta bort 
reservationen, t.ex 
om du tagit larmet av 
misstag, väljer du Avboka 
reserveringen.

Så här ser det ut 
när du valt Starta 

larmåtgärd.

När du är helt färdig hos 
brukaren trycker du på 
Slutför larmet.

Om du vill ångra närvaro-
markeringen, trycker du på
Återställ till reserverat. Då  
kommer du tillbaka till steg 
4.

Så här ser det ut 
när du klickat på 

brukarens adress. 

Du ser då adressen på en 
karta. 

Välj Tillbaka om du vill 
gå till larmhanteringen, 
tillbaka till steg 3.

Den blåa pin-point 
symbolen visar var 
brukarens position. 

Här klickar du för 
vägbeskrivning. 

2

3

4

5

När du loggat in i 
appen kommer du till 

den här sidan.

Under inkommande larm 
samlas alla nya larm. 

Till Mina pågående larm 
flyttas de larm som du 
reserverar.

Larm som någon annan än 
du har reserverat flyttas till 
Teamets pågående larm.

1
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13. Everon Mobile App
4 Närvaromarkera med NFC-tagg

1

2

Du kan också välja att närvaromarkera med hjälp 
av NFC-tagg.

När du kommer till brukaren håller du mobilen 
mot NFC-taggen. Då visas den här rutan.

Om du ska starta larmåtgärd, välj 
då Larmknapp (namn).

Om du besöker brukaren utan att det är med 
anledning av ett larm, väljer du istället Besök.

När du är färdig håller du återigen mobilen mot 
NFC-taggen. Då visas den här rutan. 

Beroende av vilket val du gjorde i Steg 1, visas olika 
alternativ under rubriken Slutför med NFC-tag.

Om du valde Larmknapp (namn) i steg 1, är det 
också detta alternativ du ska välja för att slutföra 
larmet.

Valde du istället Besök i Steg 1, är det detta 
alternativ du ska välja för att avsluta också. (Det 
kommer då vara Besök som visas här istället).



Everon Sverige AB  •  Koppargatan 18  •  602 23 Norrköping  •  Tel: 0771-33 34 35  •  www.everon.se
Version 2021-03-09 • 8

Everon Sverige AB  •  Koppargatan 18  •  602 23 Norrköping  •  Tel: 0771-33 34 35  •  www.everon.se
Version: 2021-03-09  •  8

44

13. Everon Mobile App
5 Ringa till en kollega

För att kunna ringa till en 
hubb måste du först ta 
larmet. Det gör du genom 
att klicka på larmet. 

Klicka sedan på Ta larmet.

Det kommer då upp 
mer information om 
larmet. Klicka på den 
gröna telefonsymbolen 
för att påbörja samtalet 
till hubben hemma hos 
brukaren. 

Telefonnumret till hubben 
skrivs in automatiskt. 

Klicka igen på den gröna 
telefonsymbolen för att 
ringa upp. 

I detta steg har telefonen 
lämnat Everon Mobile App 
och kan därför se olika ut 
från telefon till telefon.

Det går bara att ringa till 
en hubb om knappen 
eller det som larmar 
kopplar upp till sin 
hemmahub. 

Telefonnumret kan se 
lite konstigt ut men det 
ska inte vara ett vanligt 
telefonnummer.

För att ringa till någon 
av dina kollegor måste 
du först klicka på meny-
knappen höst upp i det 
vänstra hörnet. 

I menyn väljer du sedan 
Teamvy för att se alla dina 
kollegor. 

Överst i teamvyn ligger 
du och sedan alla kollegor 
som är inloggade i appen. 
Klicka på den gröna 
telefonsymbolen bredvid 
den kollega du vill ringa till 
för att påbörja ett samtal 
till den kollegan. 

Telefonnumret till kollegan 
skrivs in automatiskt. 

Klicka igen på den gröna 
telefonsymbolen för att 
ringa upp.

I detta steg har telefonen 
lämnat Everon Mobile App 
och kan därför se olika ut 
från telefon till telefon. 

6 Ringa till en hubb
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Schemaläggning
Klicka på menyknappen 
högst upp i det vänstra 
hörnet. I menyn väljer du 
sedan Inställningar.

Scrolla längst ner, 
där klickar du på 
Kameragrupper.

Välj den kameragrupp som 
du vill schemalägga digital 
tillsyn för.

Observera att endast 
administratörer kan 
schemalägga tillsyn. 

Här kan du ändra 
inställningar för 
kameragruppen.

Du kan också ändra 
inställningar för kamerorna 
som finns i gruppen. 

För att skapa en 
schemalagd tillsyn, väljer 
du Lägg till tillsynstid.

Välj veckodag, klockslag 
och varaktighet för 
tillsynen. 

När du är färdig väljer du 
Lägg till.

Göra tillsyn
Klicka på menyknappen 
högst upp i det vänstra 
hörnet. I menyn väljer du 
sedan Kameror. 

Du kan också gå direkt 
via kameraikonen i högra 
översta hörnet.

Du kommer nu till den här 
vyn.

När en kamera eller 
kameragrupp är aktiv för 
tillsyn syns den här, under 
Aktiva kameror. Klicka på 
kameran/kameragruppen.

Under Nästa besök ser 
du dagens kommande 
schemalagda kamera-
tillsyner. Dessa är inte 
klickbara före den angivna 
tiden.

När du klickat på en 
kameragrupp kommer du 
hit.

Här ser du vilka kameror 
som finns i gruppen. För att 
göra kameratillsyn klickar 
du på kameran.

När tillsynen är färdig väljer 
du Slutför besöket.

13. Everon Mobile App
7 Digital tillsyn - Schemalagd
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Nu ser du de kameror som 
finns i gruppen. För att 
göra kameratillsyn klickar 
du på kameran.

När tillsynen är färdig väljer 
du Slutför besöket.

Nu går du till menyn igen 
och väljer Larmlistan. 

Du kommer då tillbaka till 
larmöversikten.

Om en fysisk larmåtgärd 
behövs kan du nu utföra 
denna. Gör då detta i vanlig 
ordning. 

När du kommer till 
brukaren väljer du 
Starta larmåtgärd. När du 
sedan är färdig väljer du 
Slutför larmet. 

Även om en fysisk 
larmåtgärd inte behövs 
måste du göra dessa steg 
så att larmet avslutas.

Vid händelsestyrd digital 
tillsyn kan personalen se 
kamerorna i samband med 
att ett larm utlöses.

Larmet ser ut som ett  
vanligt larm. 

Klicka först på larmet och 
välj Ta larmet.

När du har tagit larmet  
kommer du till den här vyn. 

För att göra en 
kameratillsyn väljer du nu 
kameraikonen uppe i det 
högra hörnet. 

Här ser du den kamera-
grupp som har aktiverats 
på grund av larmet. 

Välj den aktiva 
kameragruppen.

13. Everon Mobile App
8 Digital tillsyn - händelsestyrd


