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 IPHONE / IPAD 
Instruktionerna nedan beskriver installation på en iPhone/iPad med IOS 11.3. På andra versioner 
kan inställningarna tillgängliga i steg 3 vara lite annorlunda. 

1 2 3 4 
Öppna inställningar Välj inställningar för 

Safari 
Verifiera (ändra) så 
att inställningarna för 
integritet och 
säkerhet ser ut på 
följande sätt 

Rensa historik och 
webbplatsdata1 

    
5 6 7 8 
Stäng inställningar 
och öppna Safari. 
Skriv in adressen: 
tf.vitec.net/tfappweb 
2 

Du kommer då till 
startskärmen för 
Teknisk Förvaltning 
Webapp 

Skriv in 
licensnummer 

Klicka på ikonen  

 

    
    

                                                 
1 Detta steg kan du hoppa över om du aldrig använt dig av Teknisk Förvaltning på din telefon tidigare 
2 Om du skriver in en länk på följande format tf.vitec.net/tfappweb/customer/license/33333333-660 kommer 
du direkt vidare till steg 8 



Lathund - Installation av Teknisk Förvaltning Webapp  
 
 

 

 3 
  

 

9 10 11 12 
Scrolla i den nedre 
listan tills du hittar 
Lägg till på 
hemskärmen. Klicka på 
ikonen för detta 

Du får nu möjlighet 
att välja namn på din 
genväg. Klicka sedan 
på Lägg till 

Nu visas 
hemskärmen igen 
men en ny ikon 
skapad. Klicka på din 
nyskapade app 

Du kommer tillbaka 
till samma vy som du 
lämnade i steg 8. 
Klicka på Fortsätt till 
inloggning 

    
13 14 15 16 
Fösta gången du 
startar appen 
kommer följande 
skärm att visas under 
ett par sekunder 
innan du kommer 
vidare 

Du kommer nu till 
inloggningssidan för 
appen. Logga in med 
dina uppgifter 

Nu är du inne och 
kan jobba i appen 

 

   

 

Nästa gång du klickar på ikonen för Teknisk Förvaltning på din hemskärm kommer du att 
komma direkt in i appen och kan börja jobba direkt. 
Om du följer denna instruktion kan du starta appen med rätt version även vid uppgraderingar.  
Varje gång appen startas kommer en ny flik att öppnas i Safari så kom ihåg att stänga ner gamla 
flikar.  
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ANDROID 
Instruktionerna nedan beskriver installation på en Android enhet. Exakta skärmutseendet kan 
skilja mellan versioner på Chrome och Android 
 

 1                           2                           3                          4 
Öppna Chrome. 
Skriv in adressen: 
tf.vitec.net/tfappweb 
3 

Du kommer då till 
startskärmen för 
Teknisk Förvaltning 
Webapp 

Skriv in 
licensnummer som 
du får av din 
systemansvarige 

Följ instruktionen på 
skärmen. Ser du inte 
prickarna, klicka på 
pilen uppe till höger. 

 

    
    

 

5 6 7 8 
Klicka på Lägg till på 
startskärmen.  

Du får nu möjlighet 
att välja namn på din 
genväg. Klicka sedan 
på Lägg till 

Du kommer tillbaka 
till samma vy som du 
lämnade i steg 8. 
Klicka på Fortsätt till 
inloggning 

På startsidan på 
telefonen har det nu 
skapats en ikon som 
du hädanefter startar 
appen med 

    
                                                 
3 Om du skriver in en länk på följande format tf.vitec.net/tfappweb/customer/license/33333333-660 kommer 
du direkt vidare till steg 8 
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9 10   
Du kommer nu till 
inloggningssidan för 
appen. Bekräfta att 
du läst informationen 
och logga in med 
dina uppgifter 

Nu är du inne och 
kan jobba i appen 

  

  

  

 

11 
Nästa gång du klickar på ikonen för Teknisk Förvaltning på din hemskärm kommer du att 
komma direkt in i appen och kan börja jobba direkt. 
Om du följer denna instruktion kan du starta appen med rätt version även vid uppgraderingar.  
 


