Onlinemodul

Opstart af kunde med Næsgaard MOBILE
Generelt

Denne vejledning beskriver hvordan du som konsulent
opretter en licens med Næsagaard MOBILE til dine kunder

Data på fælles server
Markdata skal være uploadet
til onlineserver

Du kan oprette din kunde som bruger så snart kundens
datasæt er uploadet til dataserveren, således at den er
tilgængelig i online-løsningen. Det betyder samtidig, at
datasættet herefter deles med kunden. Se eventuelt separat
vejledning om upload af datasæt.

Ordebekræftelse og logininfo
sendes automatisk pr. email
til din kunde

Når du har oprettet din kunde som bruger, sendes der
automatisk en email til kunden med en ordrebekræftelse på
købet af Næsgaard MOBILE. Mailen indeholder desuden
oplysninger om brugernavn og adgangskode mv. En kopi af
ordrebekræftelsen sendes samtidig både til dig, som
konsulent og til Datalogisk A/S.

Bestilling af Næsgaard ONLINE trin for trin
I kartoteket for
onlinebedrifter vælges den
bedrift, der skal deles med
kunden. Herefter vælger du
funktionen Datadeling.
I et nyt vindue kan du nu
tilføje en bruger til denne
bedrift
For at tilføje en bruger skal
du bl.a. indtaste e-mail
adressen på den nye bruger.

Hvis e-mailen ikke tidligere er
oprettet, vil du blive spurgt
om du vil oprette en ny
bruger. Klik Ok for at bestille
et abonnement til kunden
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Næsgaard MARK

Bestilling af Næsgaard MOBILE

På næste dialog skal du
udfylde et antal oplysninger
om kunden.
I første afsnit skal du vælge
brugernavn og adgangskode
til kunden.
I næste afsnit angives
oplysninger til Datalogisk,
som bruges kontakt til
kunden.
Afsnittet for-udfyldes dog
med oplysningerne angivet i
bedriftsbilledet til bedriften
der ønskes delt.

Når du klikker Ok, bliver der
sendt en e-mail til kunden,
dig selv og Datalogisk med
de oplysninger du har angivet

Vi sørger for, at din kunde
kan komme godt i gang med
brugen af Næsgaard MOBILE.

På baggrund af ordrebekræftelsen (når du har oprettet en ny
bruger) sørger vi for at sende en udførlig vejledning til din
kunde, herunder QR-kode, der kan scannes via mobilen og
fører til loginside på Næsgaard MOBILE.
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