Phone Park Business Web
Skapa en ny användare (om du redan har en profil gå till registrera
anställda).
Logga in på https://parkingpartner-permit.giantleap.no/business.html#/login
Klicka på ”NY ANVÄNDARE”

Lägg in företagets uppgifter på sidan ”Ny användare”. Tänk på att använda en e-postadress som inte är
personlig, t ex ”info@foretaget.se”.

Klicka på ”UPPRÄTTA FÖRETAGSPROFIL”

Nu skickas ett mail till den angivna e-postadressen där man ombeds att bekräfta e-postadressen.
Därefter är registreringen klar!

Registrera anställda
Klicka på ”Anställda” i menyn.
Klicka därefter på de tre prickarna i det övre högra hörnet. Välj ”Lägg till anställda”.

Lägg till den anställdes mobilnummer och klicka på ”SPARA”.

De anställda visas i listan. Anställda som har registrerat sig i appen med namn angivna visas med namn.
Aktiv bock kan ni bortse ifrån.

Köp avtal
Klicka på ”Avtal” i menyn och sedan på ”Köp avtal” i övre högra hörnet.

Klicka på det tillstånd som ska köpas.

Klicka på ”VÄLJ PRODUKT”.

Nu finns det möjlighet att tilldela tillstånd till de anställda.
Klicka i rutan ”Välj anställda”

1. En lista över de anställda visas.
Bocka för den anställda som ska få nyttja tillståndet. Välj endast ETT mobilnummer/anställd per
avtal.
2. Ange startdatum för tillstånden (vanligtvis idag).
3. Klicka på ”FORTSÄTT”.

Klicka på ”BEKRÄFTA ORDER”.

Nu kan administratören ta bort och lägga till anställda genom att redigera avtalet.
Står det aktiv till tills vidare så förlängs avtalet automatiskt.
Klicka på avtalsraden för att redigera, göra noteringar, avsluta prenumerationen, ta bort anställd, lägga
till anställd, radera avtalet (tillståndet). Noteringar/anmärkning är bra för att särskilja olika avtal eller
anställda och få en bra överblick. Namn och registreringsnummer kommer in automatiskt när den
anställda skriver in det i appen.

Tryck på redigera längst ner för att komma till listan över anställda och lägga till mobilnumret som ska få
ett tillstånd. Obs! Du behöver lägga till anställd först.

Listan över anställda går också att redigera genom prickarna uppe till höger (ex. ta bort anställd).
Ni kan även göra noteringar.

Den anställda får sitt parkeringstillstånd i appen Phone Park (se separat användarmanual).
Appen kan behöva uppdateras för att tillståndet ska bli synligt.
En uppmaning om att lägga in bilens registreringsnummer står på tillståndet.
OM ni har ett avtal på bilplatserna och betalar via faktura så är det fritt att ”köpa” och radera avtal
(tillstånd). Ni kommer att ha det antalet bilplatser som Parking Partner har lagt in i systemet. Det är
Parking Partner som även tar bort bilplatser vid uppsägning.
OBS! Parking Partner tar inte bort avtal (tillstånd) från era anställda utan anger endast antalet. Ni
behöver själva ta bort avtalet från den som inte längre ska ha kvar parkeringen. Den försvinner inte
automatiskt.
Enklast är att ta bort anställd för att släppa avtalet (tillståndet) på den anställda.

