Guide - steg för steg Flowbird Företag
för Webb och App
Så här använder du tjänsten Flowbird Företag på webbsidan och i din app
på mobiltelefonen.
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Skapa administratörskonto

Öppna https://my.flowbirdapp.com/ i din webbläsare
Klicka på Skapa konto längst upp till höger
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Välj land

Välj Företag

Ange administratörens och företagets uppgifter.

VIKTIGT! Användarnamnet är din e-postadress. Av säkerhetsskäl
kan du inte använda samma adress som du använder i Flowbird
app privat.
Du kommer nu att få ett e-mail med bekräftelse på din registrering
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Logga in första gången

Öppna https://my.flowbirdapp.com/ i din webbläsare
Klicka upp till höger på användarsymbolen
Välj Logga in
Använd den e-postadress du angav vid registreringen
Använd det lösenord du angav vid registreringen
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Lägg till företagets betalmetoder

Klicka uppe till vänster på menysymbolen. Välj “Mitt konto”.

Välj alternativet Betalningsinformation

Välj Lägg till en betalmetod.
Lägg till ett eller flera företagskort. Följ instruktionen och signera med
BankId

Vi använder Payex för säker kortbetalning och du kan registrera följande
betalsätt/korttyper:
● Visa
● Mastercard
● Diners
Kortet måste ha en sk. CVC kod för att medge internetköp
Alla parkeringssessioner kommer att debiteras det eller eller de kort som
läggs till. Det går att använda ett kort för flera företagsanvändare eller ett
kort per användare.
När ett kort är tillagt i listan kan man ange att detta ska användas för
företagsparkering.

Abonnemangsavgiften faktureras separat per månad till den
faktureringsadress du angivit.
Vill du inte använda företagskort och istället få även
parkeringskostnaderna fakturerade? Kontakta kundtjänst så lägger vi upp
dig som Fakturakund.
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Bjud in och registrera företagsmedlemmar

I menyn uppe till vänster välj alternativet “Företagskonto”.

Välj alternativet Företagsanvändare

Klicka på knappen Lägg till företagsanvändare

Lägg till den nya användarens uppgifter. Utelämna telefonnummer i första
skedet.
VIKTIGT! Användarnamnet är medlemmens e-postadress. Av
säkerhetsskäl kan du inte använda samma adress som denna
användare redan eventuellt har i Flowbird app privat.

Välj nu koppla betalmetod till användaren.
Klart! Nu kommer användaren få ett e-postmeddelande där denne
ombeds ladda ner Flowbird app och skapa ett eget lösenord.
Användaren kan nu logga in och parkera. Om de redan är inloggade med
sin privata användare måste de först logga ut denna. Medlemmen kan
även använda webbtjänsten my.flowbirdapp.com.

TIPS! Om det är många användare som behöver läggas upp kan dessa
importeras som en CSV fil enligt det fördefinierade formatet
Mallen hittar du här: Importfil CSV B2B medlemmar och fordon. Kopiera filen, ge
den ett eget namn och fyll i de gröna kolumnerna. Spara den med
filändelsen .CSV
När den är klar kan den importeras
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Lägg till fordon

Administratören kan nu lägga till ett eller flera möjliga fordon för resp.
medlem.
Administratören kan också välja att knyta ett specifikt fordon till en
specifik användare och inte medge att medlemmen ändrar detta själv.
Efter att ha markerat en användare kan man klicka på pennsymbolen för
att göra fordonsinställningar.

Välj alternativet Fleet medlemmens fordon

Du kan även lägga till ett eller flera fordon specifikt för en användare.
Använd + plusknappen.
Klicka i rutan Tillåt fordonsuppdatering om du vill tillåta att medlemmen
att själv kunna lägga till eller ändra vilket fordon i listan den ska kunna
använda. Rekommenderat är att detta alternativ tillåts. Det innebär tex
att användaren själv kan lägga till fordon som saknas i listan vilket
minskar arbete för administratören.
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Starta, förläng och stoppa parkering

Användaren kan nu med sina nya användaruppgifter logga in i Flowbird
app eller webb och börja använda tjänsten.

Parkering sker precis som vanligt och kan förlängas eller stoppas.
VIKTIGT! En användare kan inte ändra betalmetod till annan än
den som angivits av företagsadministratören.
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Rapporter och sammanställningar

Sök efter en specifik parkering alternativt på raden Sök efter Biljetter/
Parkering. På raden finns även ett plustecken.
Klicka på detta plustecken för att skapa din egen månadsrapport eller
användarrapport baserat på dina personliga urvalskriterier.

En meny med olika urvalskriterier dyker nu upp. Välj tidsintervall,
användare, specifika fordon eller en kombination av dem.

När valen är gjorda välj att ladda ner rapport i lämpligt format, PDF eller
.CSV

Skriv ut eller hantera den färdiga rapporten

Behöver du hjälp? Vi pratar gärna med dig och hjälper dig snabbt och
effektivt.
Kundtjänst
Telefon: 010-6017500
E-post: support@flowbird.se

