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

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

Såhär ser förstasidan på  
Everon Portal  ut. 
 
Här kan ni välja om ni vill ha sidan på 
finska, svenska eller engelska. 

Ibland publicerar Everon viktig 
information här. 

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

1 Logga in i Everon 
Portal

Detta är en enkel guide för att kunna sätta upp och konfigurera Digital 
Närvaro/OnOn systemet.

Denna guide omfattar inte larmstyrningar m.m. utan se Everons 
Användarmanual för mer information om hur du gör det. 

Generell information: Tekniken som används i Digital Närvaro/
OnOn (eller specifika funktioner som används) kan vara i strid med 
dataskyddsförordningen (GDPR). Kontakta din registeransvariga eller 
ditt dataskyddsombud för att reda ut detta. Ni kan också kontakta oss 
på Everon för mer information.  

1. Introduktion

Klicka på OnOn i huvudmenyn. OnOn 
ligger längst till höger. 

2 OnOn i menyn

2. Everon portal, logga in och hitta OnOn
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När ni har klickat på OnOn i 
huvudmenyn kommer ni hit. Detta 
kallas för Tillsynspanelen. Se separat 
kapitel om den för mer information. 

Klicka på Profilinställningar. 

Genom att klicka på profilinställningar 
kommer ni hit. 

Här ställer ni in:
- Vilka typer av larm som ska sättas 
upp.
- Vilka tider larmen ska vara aktiva.
- Vilken eventuell tidsfördröjning som 
ska sättas för varje larmtyp.
- Om ni vill ha en standardprofil för 
flera rum eller om ni vill skapa en 
unik profil för ett specifikt rum.

Klicka på +-tecknet för att lägga till en 
ny profil. 

Klicka på Välj profil för att se alla 
profiler som har skapats tidigare. 

Om ni använder er av individuella 
profiler är det en fördel att namnge 
dem med ex. lägenhetsnummer eller 
dylik för att enklare få en översikt 
över profilerna, om de är många. 

1 Profilinställningar

3. Ställa in larm
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Gör så här: 
- Namnge profilen ex. LGH 1022
- Sätt bevakning till ”aktiverad” 
- Välj de larmtyper som ska vara 
aktiva t.ex. Ligger på golvet.  
Minimum tiden för alla larm är 12 
sekunder, alltså skall tiden minst 
sättas till 0,2. Men det är stor risk för 
fellarm om tiden sätts så kort, så 2 
minuter eller mer rekommenderas.
- Välj om en bildsekvens ska skickas 
till EMA-appen i samband med 
larmet. Då skickas en bild från 
precis före larmet utlöstes, en bild 
från larmtillfället och en bild precis 
efter larmet utlöstes. Välj mellan 
en videobild från kameran eller en 
anonymiserad skelettanimation. På 
så vis kan du se om larmet är äkta 
eller falsklarm. 
-När alla larm är satta enligt önskemål 
tryck Spara längst ned på sidan för att 
spara profilen. 

Observera att om t.ex. både 
Sängområdesbevakning och Toalettid 
är aktiverade kommer två larm att gå. 
Det kan då istället vara en idé att ha 
två olika profiler, en för dagtid och en 
för nattetid. 

Varje rum kan ha två profiler, för olika 
tider exempelvis Dag 08:00-20:00 och 
Natt 20:00-08:00. Här väljer ni det 
sätt som passar ert arbetsmönster. 
För att förenkla underhåll och ha 
översikt med larminställningar är det 
kanske enklast att välja om man vill 
nyttja några standard profiler och 
lägga dessa till aktuella rum, eller ha 
individuella profiler för varje rum och 
i så fall använda ex. lägenhets/rums 
nummer som profilnamn. Då blir det 
enklare att ha översikt. 

För att återgå till OnOn översikten 
klicka på Tillbaka högst upp på sidan. 

2 Skapa en profil

3. Ställa in larm

Före

Skelettanimation:

Under Efter



Everon Sverige AB  •  Koppargatan 18  •  602 23 Norrköping  •  Tel: 0771-33 34 35  •  www.everon.se
Version 2021-05-07 • 6

5

För att välja vilken profil ett visst 
rum/kamera ska styras av, börja med 
att gå till Tillsynspanelen. 

När du har kommit till 
Tillsynspanelen, leta reda på det 
aktuella rummet/kameran som 
du vill ge en profil eller ändra 
profilinställningarna för. 

Klicka på Personikonen bredvid 
rubriken. 

Då kommer det fram ett nytt fönster 
som ser ut som här nedan till höger. 

Här ställer du in vilken profil som ska 
användas för det aktuella rummet/
kameran.

Standardprofil är profilen som OnOn 
kameran alltid följer. (Larm kan styras 
i larmstyrningar) 

Schemalagd profil är profilen som 
OnOn kameran följer mellan de tider 
du anger nedanför. Du måste inte 
välja en Schemalagd profil. 

Starttid och Stopptid fylls i för den 
schemalagda profilen. T.ex. om OnOn 
kameran ska följa en annan profil 
under natten så som i exemplet här.   

Kom ihåg att klicka på Spara för att 
behålla de valda inställningarna. 

3 Välja profil

3. Ställa in larm
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Under Plats & Produkt hittar du de 
kameror som är kopplade till varje 
specifik plats. Sök efter t.ex. VL-203 
för att visa alla OnOn-kameror. 

Klicka på produktens namn för att 
se fler inställningar. Här ställer du 
in larmstyrning för varje aktivering, 
d.v.s. vem som ska ta emot ett larm 
i appen. Glöm inte att spara dina 
ändringar. 
OBS! Du måste även välja vilka 
händelser som ska utlösa ett larm. 
Detta gör du i OnOn-profilen (se 
avsnitt 3.2).

Om systemet skulle tappa kontakt 
med en apparat kan ett larm skickas 
ut. Detta ställer du in på de två 
nedersta alternativen - Ingen kontakt 
på samt Kontakt återställd. Den 
tid som ska gälla ställer du in under 
Anpassningar. Minsta tid som kan 
ställas in är 10 minuter, annars 
skickas inget larm. Rekommenderad 
tid är 30 minuter. 

3 Larmstyrning

3. Ställa in larm
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OBS! Det är av yttersta vikt att 
zonerna skapas på rätt sätt för att 
larmen ska genereras korrekt. Läs 
hela detta kapitel och nästa innan ni 
påbörjar att skapa zoner. 

Klicka på denna symbol för att 
ställa in zoner. Här syns en bild från 
kameran i det aktuella rummet och 
det är på den bilden zonerna läggs 
till. 

Klicka på Zon Typ och välj vilken typ 
av zon du vill lägga till.

De olika zonerna och vad de 
används till:
Utgång: Läggs över utgångsdörren för 
att detektera utgång från lägenheten.
Golv (förbättrat falldetektion): Läggs 
centralt i rummet och ska vara ganska 
liten. (Om den är för stor kommer 
fellarm på falldetektion)
Golv: Läggs över hela golvet.
Säng: Läggs över hela sängen. Bäst 
resultat får du vanligen om zonen är 
lite större än själva sängen.
Toalett: Läggs över toalettdörr för att 
detektera toalettbesök.
Säker zon: Läggs på ställen där man 
sitter ner och är säker
Spökzon: läggs över områden i 
rummet där det kan finnas objekt 
som rör sig som inte är personen. 
Dessa kan skapa fellarm. T.ex. 
gardiner, TV eller ytor som reflekterar 
mycket ljus.  
Uteslut kroppställning: Om det finns 
flera kameror uppsatta i rummet kan 
en del av rummet döljas för Kamera 1 
om denna del täcks av Kamera 2. 

Välj vilken kameravy ni vill rita in 
zoner för genom att markera den i 
menyn.  

1 Skapa zoner

4. Skapa zoner i rummen
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Gör så här: 
- Välj vilken typ av zon ni ska markera
- Rita zonen i rummet med 
zonritningsverktyget
- Klicka på Spara

- Välj nästa typ av zon och gör på 
samma sätt för alla zontyper.  

Se exempel här bredvid. 

2 Skapa zoner

4. Skapa zoner i rummen
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Det finns några saker att beakta för att larm ska genereras på rätt sätt och för 
att man ska arbeta lagenligt. 

- Om man valt att skicka med bild från larmtillfället är det viktigt att detta 
är utrett och i enlighet med GDPR (Dataskyddsförordningen). Kolla med 
Dataskyddsombudet eller den person som hanterar detta i er organisation. 

- Zoner kan ritas och överlappa varandra (som visas i bilden på sidan innan). 

- Zonerna kan vara i olika former, de måste inte vara fyrkantiga. 

- Golvzon med förbättrad falldetektion bör inte täcka för stora delar av 
golvytan. Om detta görs kan många fellarm med ”ligger på golvet” komma. 

-  Zonerna har olika prioritet. Prioriteringen sär ut så här;
 - Spökzon
 - Toalettzon
 - Utgångszon
 - Sängzon 
 - Säkerzon 
 - Golvzon 
I korthet betyder detta att en zon är prioriterad över nästa. Detta så att 
systemet kan fatta beslut om att generera larm eller inte.   

- När ni sätter igång systemet kan fellarm komma. Oftast beror detta på att 
zoner är felsatta. Om ni får fellarm från tex. Utgång, justera utgångszonen så 
blir det troligtvis bättre. Andra orsaker kan vara kamerans placering.  

- En annan orsak till fellarm kan vara om möbler flyttas. Det är vanligt att t.ex. 
fåtöljer flyttas och kommer utanför den säkra zonen. Detta undviks genom att 
göra zonen lite större än själva fåtöljen. 

- Kolla att Spökzoner är satta på alla områden som har rörliga objekt (te.x en 
TV) eller starkt ljussken om ni får många fellarm.

- Kontakta vår support om felen kvarstår. 

1 Att tänka på när zoner skapas

5. Att tänka på när zoner skapas
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Tillsynspanelen visar ikoner med 
aktivitet och kan användas för att 
hålla uppsikt över individers aktivitet.

Ni kommer hit genom att klicka på 
OnOn i huvudmenyn. 

Denna vy kan visas på alla datorer 
eller smarta enheter med en 
internetläsare. 

Desto fler rum/lägenheter desto 
större yta behövs för en bra visning. 

När ett larm löses ut baserat på de 
regler som är satt upp i systemet 
kommer röd text med aktuellt larm. 
Inget ljud kommer.  

Detta bibehåller god integritet 
samtidigt som individens säkerhet är 
där. 

1 Tillsynspanelen

6. Tillsynspanelen

I en trygg zon
Visar att brukaren t.ex. 

sitter i en soffa, stol 
eller fotölj.

Gick ut genom dörren
Visar att brukaren har 
gått ut från bostaden.

Ligger i sängen
Visar att brukaren 

befinner sig i sängen. 

Går omkring
Visar att brukaren 

rör sig mellan 
golvzonerna; att hon 
är uppe och går i sin 

bostad.

I badrummet
Visar att brukaren är 
inne i badrummet.

Personal i rummet
Visar att personalen 
har mottagit larmet i 
appen. Ikonen finns 
kvar tills larmet är 

avslutat.
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Så här ser det ut när ett larm från Digital Närvaro/OnOn 
inkommer till appen.

Du ser vad som utlöst larmet, här att brukaren har klivit 
upp ur sängen. Nedanför ser du vilken brukare eller 
bostad det gäller, här Lgh. 201.

Klicka på larmet för att se mer information. 

Då kommer du till Bild 2.

Om det i gränssnittet är valt att en stillbild ska tas i 
samband med larmet klickar du på kamera-ikonen för 
att se den.

Som på Bild 3 ser det ut när du valt att titta på kamerans 
stillbild.

För att gå tillbaka till larmet igen trycker du på Tillbaka.

Fortsätt sedan som med ett vanligt larm.

OBS! Innan du går in i rummet måste du skanna din 
NFC-tagg för att inte själv utlösa larm. 

 
Om du av kamerabilden blir varse att en larmåtgärd inte 
är nödvändig, kan du avsluta larmet direkt i appen utan 
att besöka brukaren.

Välj då först Ta larmet, Starta larmåtgärd och sedan 
Slutför larmet direkt.
  

7. Digital Närvaro/OnOn i EMA


