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Inloggning 
Ni börjar med att gå till vår webbsida och logga in i vår webbutik. 

http://www.fanhultstvatten.com/webbutik 
 

Ni loggar in med er e-postadress.  Ni 

måste ha fått ett mail från oss att ni 

har tillgång till webbportalen innan 

det fungerar första gången. Vill ni att 

fler på företaget skall ha tillgång till 

detta system meddela oss vilka 

mailadresser det gäller så ordnar vi 

detta. 

Första gången måste ni aktivera ert 

webbkonto, det gör ni genom att 

trycka på knappen 

 

 

 

 

 

http://www.fanhultstvatten.com/webbutik


 

 

 

AB Fanhultstvätten Tel: 0476-15508 www.fanhultstvatten.com 
Stålgatan 3 Fax: 0476-15509 info@fanhultstvatten.com 
343 34 Älmhult Org nr: 556160-5352  

 

 

Administrera anställda  
Om ni klickar på mitt konto /anställda så ser ni en lista med alla anställda på ert företag. 

Vill ni lägga till en ny anställd till ert företag så gör ni det här.  

 

När ni klickar på en anställd så får ni upp detaljerad information om den personen. 
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Detaljerad information om anställd  
När ni klickat på en anställd så kommer denna sida upp. 

Där kan ni ändra informationen om den anställde. namn, leveransadress, anställningsnummer, skåpnummer  eller 

ta bort den anställde.  

Nedanför ser ni information om de plagg som denna person har i omlopp för tvätt.  

Ni kan klicka på den blå understuckna texten för att se mer information om just det plagget.  
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Detaljerad information om anställds plagg 
Här ser ni informationen om just detta plagg, nuvarande status samt hur ofta det är tvättat lagat etc.  

Ni kan även lägga till en bevakning på just detta plagg om ni vill. Då trycker ni på knappen  

och väljer vad ni vill bevaka. Ni kan läsa mer om bevakningar här  
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Bevakningar  
Bevakningar är ett system så att ni enkelt kan tala om för oss något som bör åtgärdas på en viss anställd eller ett 

visst plagg, t.ex att en dragkedja är dålig och behöver bytas.  

Om du vill lägga till en bevakning på ett plagg kan du göra det på lite olika ställen.  

 På den anställde så kan du markera flera olika plagg och lägga en gemensam bevakning. 

 Om du är på sidan för ett streckkods märkt plagg så kan du enkelt lägga en bevakning på just det plagget, 

genom att trycka på knappen lägg till bevakning.  Då väljer du bevakning och anger en beskrivning  om 

just denna bevakningen.  Tryck sedan på knappen lägg till.  

 Man kan även lägga till en bevakning på ett plagg om man inte är inloggat på vår webbportal.  

Då går man till följande sida http:// www.fanhultstvatten.com/bevakning 

Då får man upp följande sida där man anger 

streckkoden som står i plagget samt kund nr.  

 

Etiketten ser ut så här  

 

 

 

 
 

När ni angett denna information så får ni upp informationen om plagget samt kan lägga en bevakning på det.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fanhultstvatten.com/bevakning


 

 

 

AB Fanhultstvätten Tel: 0476-15508 www.fanhultstvatten.com 
Stålgatan 3 Fax: 0476-15509 info@fanhultstvatten.com 
343 34 Älmhult Org nr: 556160-5352  

 

 

Skapa inloggning anställd/medlem 
Vill ni att de anställda eller medlemmarna själva skall kunna beställa. Då kan ni skapa ett eget inlogg till dem.  

Ni går in under mitt konto- anställda där kan ni se era anställda är det en nyckel framför namnet så finns det ett 

webbinlogg.  

  

 

Klickar ni på namnet så får ni upp detaljerad information och kan bla se användare namn mm.  
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Finns där ingen nyckelsymbol på personen så måste det skapas ett webbinlogg  

Tar man upp personen ifråga eller skapar en ny person.  

När det är gjort så klickar ni i bocken skapa inloggningskonto.  

 

 
 

Då måste ni fylla i användarnamn de måste vara minst 5 positioner och vi remomenderar tex en förkortning av 

företags/förenings namnet – Anställnings/medlemsnummer.   Tex mx5-1000. 

E-post adressen måste inte fyllas i utan kan fyllas i av användaren vid registreringen.   

 

 
Klart! 
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Inloggning aktivering av medlems konto 
Först gången måste man aktivera webbkonto och då trycker man på knappen aktivera webbkonto. 

 

 

Då kommer man till detta formulär.  

Där väljer ni privatperson eller 

föreningsmedlem och skriver in ert 

erhållna användare namn där. Och 

trycker på knappen aktivera.  

Finns er e-post sedan tidigare så är allt 

klart. Då kommer ett lösenord att mailas 

till er.  

Har ni ingen angiven mailadress så kommer ni till följande sida.  
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Där ni får ange er e-postadress,  ni trycker på knappen slut förer registrering så kommer ni till inloggning sidan och 

ett mail med lösen ordet skickas till er.  

 

Sen skall det vara klart at logga in! 

 

Är något oklart eller ni har problem kontakt oss! 


