Låsportalen App
Nycklar i mobilen
för boende i lägenhet.
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Vad är Låsportalen?
Låsportalen är en internetbaserad tjänst som tillhandahåller datalagring och andra itfunktioner specifikt för fastighetens
digitala lås- och passersystem.
Låsportalen är utvecklad till
fastighetsägare och fastighetsförvaltare för att ha full koll på
fastighetsdokument, följa ärendehistorik, göra säkra nyckelkvittenser och för att själv kunna
ta fram nya nycklar på ett smidigt
och säkert sätt.
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En internetbaserad tjänst är inte
bara enkel och bekväm, utan
också framtidssäker – informationen ligger inte sparad på en
dator eller gömd i en pärm.
Låsportalen App för boende är
den del av tjänsten där boende
har en egen inloggning och kan
se, dela, beställa kopia och spärra
sina nycklar.
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Logga in första gången.
Förregistrerad med din
mejladress.

Låsportalens
förstasida. Klicka
på ”Aktivera
ditt konto”

Din fastighetsförvaltare har
registrerat dig i sitt boenderegister med din mejladress.
Nu behöver du aktivera ditt
konto på Låsportalen.
Börja med att gå in på
portal.digitallassmed.se eller
scanna QR-koden nedan med
din mobilkamera.
Skriv in din
mejladress
och klicka på
”Aktivera
konto”.
Nu skickas en
aktiveringslänk
till din mejladress.
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Välj lösenord.
Gå till din mejlklient och öppna
mejlet från
Digital Låssmed.
Klicka på ”Skapakonto”.

Godkänn Digital
Låssmed®
integritetspolicy.
Klicka på
”Registrera”.

Grattis! Du har
nu ett konto på
Låsportalen.

Fyll i formuläret
med dina
uppgifter.

Ditt personnummer behöver
vi för att senare
kunna identifiera
dig via BankID.
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Låsportalens
förstasida. Välj
att logga in med
BankID.

Logga in första gången.
Förregistrerad med
personnummer.

Efter att du
identifierat dig
med BankID
kommer du till
ett formulär på
Låsportalen.

Din fastighetsförvaltare har
registrerat dig i sitt boenderegister med ditt personnummer.
Nu behöver du aktivera ditt konto
på Låsportalen.
Börja med att gå in på
portal.digitallassmed.se eller
scanna QR-koden nedan med
din mobilkamera.

Fyll i formuläret
enligt anvisningarna, välj
lösenord och
godkänn Digital
Låssmed®
integritetspolicy.
Klicka sedan på
”Registrera”.
Grattis! Du har
nu ett konto på
Låsportalen.
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Ladda ner
Låsportalen App
Grattis! Du har nu ett konto på
Låsportalen.
Gå in på portal.digitallassmed.se
för att logga in med BankID och
få full koll på dina nycklar.
Du kommer få frågan om du vill
installera Låsportalen App på din
hemskärm.
Vi använder tekniken PWA
(Progressive Web Application)
som gör att du har Låsportalen
tillgänglig, och alltid uppdaterad
precis när du behöver den.
Låsportalen fås som app genom
att man sparar ner hemsidan på
sin smartphone.
På digitallassmed.se hittar du en
Steg-För-Steg-Guide hur du går
till väga. Eller scanna QR-koden
här intill med din mobilkamera
för att komma direkt till guiden.
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Dela tillfällig nyckel.
När din fastighet har en KEE-enhet
installerad av Digital Låssmed®
delar du enkelt en tillfällig digital
nyckel genom Låsportalen App.
KEE-enheter kan installeras på
dörrar som går till fastighetens
allmänna utrymmen såsom entrédörr, förråd och/eller tvättstuga.
För att dela en tillfällig
digital nyckel gå in på
portal.digitallassmed.se eller
scanna QR-koden nedan med
din mobilkamera.
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Välj ”Delad
åtkomst” och
klicka sedan
på
och följ
intruktionerna.

När du loggat in
på Låsportalen
kan du se bland
annat Dina
nycklar, Ärenden
och Dokument
på Startsidan.

Steg 1/3
Välj dörr.
Steg 2/3
Varaktighet av
delad digital
nyckel.
Steg 3/3
Namn och
telefonnummer
till den person
som ska ta emot
nyckeln.

Mottagaren av nyckeln får ett sms med
en länk som leder till Låsportalen.
För att kontrollera att det är rätt telefon
som får tillgång till Låsportalen fyller
mottagaren i en verifieringskod som
också skickas via sms. Mottagaren har
nu tillgång till den delade nyckeln i det
tidsspann som uppgetts i Steg 2/3.
Klicka på ”Lås”
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Du kan logga in på Låsportalen och
se dina delade nycklar under ”Delad
Åtkomst” ändra tidsspann, ta tillbaka
eller dela fler nycklar.
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Låsportalen App

portal.digitallassmed.se

Steg-för-steg guide hur du
laddar ner Låsportalen som
app på din mobiltelefon.

digitallassmed.se
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Har du en fråga om Digital Låssmed® eller
om dina mobila nycklar? Vänd dig i första
hand till din nyckeladministratör.

