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Kontakt
Mul10 ProSafe a/s

Gammelgårdsvej 17A
7130 Juelsminde

Telefon: 20 54 74 28
info@mul10prosafe.dk

www.mul10prosafe.dk
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1. Login
Du starter med at logge ind, med det brugernavn og kodeord du har fået udleveret af Mul10 ProSafe. 

Du kommer nu ind på velkomstsiden. Her har du følgende 8 valgmuligheder.
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2. Projekter
Under Projekter kan du se dine igangværende projekter samt oprette nye projekter og afsnit.
Du opretter et nyt projekt ved at klikke på det hvide +.
Du kan redigere et projekt ved at klikke på blyanten udfor projektet og du tilføjer et nyt afsnit ved at klikke på det 
blå +.

Udfyld:
- Projektets navn.
- Bygningens adresse.
- Installatørens adresse kommer 
- automatisk hvis dette er udfyldt under
- “brugere”. 

Nedlæg projekter
Nedlægges et projekt vil de underliggende afsnit også blive nedlagt.
Nedlægges et afsnit i et projekt, vil det kun være afsnittet der nedlægges. 

Projekter og afsnit kan nedlægges når man redigerer, trykker på blyanten.

Nedlagte projekter kan findes under menupunktet med samme navn.
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Klik på afsnittets banner og se fødder og information.

Den hvide blyant giver dig mulighed for 
at rediger afsnittet, samt kan du udfylde 
detaljer omkring montage.

Plantegning vedhæftes.

Kryds af ved indgået serviceaftale, 
derved er det kun installatører i jeres 
firma der kan udføre service på 
pågældende projekt/afsnit.

Indikerer der er en plan, 
tryk på plan for at åbne.

Tildel adgang

For at tildele adgang til en rådgiver, intastes 
rådgivers nummer i søgefeltet (1).
Tryk enter, og rådgiver/bygherre vil nu kunne ses (2), 
tryk ‘tildel adgang’.
I venstre side ses rådgivere/bygherrer, der har 
adgang til projektet (3). Her kan adgang også fjenes.

Skal en rådgiver/bygherre oprettes, intast navn (4).
Tryk opret og rådgiver kommer nu frem med et 
rådgivernummer (5).
Nu gentages trin 1-3 for at tildele den nyoprettede 
rådgiver adgang.
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3. Serviceaftaler
Under serviceaftaler har du et samlet overblik, over de serviceaftaler du har indgået. Hold musen over det
ønskede projekt og klik for flere muligheder. 

Vinge af om der er serviceaftale eller ej.

Indikerer at serviceaftale er ingået med kunden.

Installationsplan, hvis en sådan er uploaded.

Forberedende aftaler
For at kunne indgå serviceaftale med projekter der ikke er opsat af eget firma, kræver det at der først i 
oversigten laves et “forberedende eftersyn“. Eftersynet er ikke et egentligt eftersyn, og fremgår ikke som et 
sådant. Forberedende eftersyn registrerer projektet/afsnittet i jeres system, så der efterfølgende er mulighed 
for at indgå serviceaftale. Projekter/afsnit figurerer under forberedende aftaler i en måned. Indgåes en 
sericeaftale flyttes de til serviceaftaler.
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4. Sikkerhedsfødder
Oversigt over sikkerhedsfødder.

5. Selesæt
Oversigt over selesæt.
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6. Brugere
Oversigt over brugere. Herfra kan I nulstille jeres medarbejders kodeord. Her kan I også 
deaktivere medarbejdere og fjerne medarbejdere der ikke længere er ansat.

7. Oversigt
Oversigt over alle dine projekter, med tilhørende afsnit, fødder osv.
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8. Sortering og søgning
Du kan sortere efter A-Å eller Å-A ved at klikke på de forskellige kolonneoverskrifter.

Hvis du søger på ét bogstav eller ét tal, finder den kun emner der starter med det søgte, søger du derimod på 
mere end et bogstav/tal, vil den kunne søge inde i ordene også, f.eks. søg på ro og den kan finde projekt og 
andre ord med ro i sig.

På billedet forneden kan du se hvilke funktioner der er, hvis du holder musen over f.eks. varenummeret, 
fodnummeret, projektet osv. Klik for at aktivere.

Uden at have klikket på en funktion vil siden se uforandret ud, og bunden viser hvor mange enheder der findes.

Klikker du f.eks. på en dato, vil du nu kun kunne se fødder fra denne dato. I bunden af siden kan du se hvad der 
vises.
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Tips
I højre hjørne kan du støde på disse pile. De har den funktion at du kan folde 
alle sidens emner ud med pilen ned, og pilen op kan folde dem sammen igen.

Ønsker du at folde en enkelt emne ud, skal du blot klikke på den emnet.

I bunden kan du på nogle af siderne se nedenstående farver og hvad de betyder. Datoerne vil være markeret med 
farverne der passer til. 

Blå fastnøgle betyder at serviceaftale er indgået med kunden.

Grå fastnøgle betyder at serviceaftale er indgået til anden side.
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Gør det muligt at se installationsplan på projekter/afsnit.



Mul10 ProSafe QR®


