Kom i gang med Onix Work Express!
Hvis du opplever problemer ved bruk av Express, vennligst kontakt Onix support på e-post: support@onix.no.

1. For å få tilgang til Onix Express, må leverandør/kontrollør sette opp tilgang til deg.
Er du i tvil, kontakt leverandør/sakkyndig og sjekk at tilgang til Onix Express er satt opp for deg.
Når dette er gjort, kan du fortsette.
2. For å logge inn i Express, gå til leverandør/sakkyndiges hjemmeside. Her vil du finne
påloggingsknapp til Onix Express. Kontakt leverandør/sakkyndig dersom du ikke finner
pålogging til Onix Express.
3. Leverandør/sakkyndig kan sette deg opp som expressbruker og sende deg en invitasjon via epost. Følg instruksjonene i e-posten. E-post adressen din vil være brukernavnet når du logger
inn. Du oppretter et passord i dialogen ved pålogging. Deretter velger du OK, og logger inn.

En ny dialog dukker opp når du aksepterer invitasjonen, velg firma(er) for tilknytning og velg
Godta.

4. Hvis du glemmer passordet ditt, klikk på link for «hjelp til pålogging».
Dersom leverandør/kontrollør har opprettet en generell Express pålogging for firmaet ditt, kan
du også klikke på «hjelp til pålogging» for å lage en express bruker.

En e-post vil bli sendt til adresse satt i «E-post». I e-posten du mottar kan du gjøre følgende:
- Sjekke passord hint.
- Endre passord.
- Opprette egen express bruker.

5. Du har nå kommet til Express – Forside. Klikk på «Dokumenter», og du vil finne all
dokumentasjon fra leverandør/kontrollør når du klikker på «Søk».

For å åpne dokument, klikker du på raden i søket ditt.
Her kan du lagre eller printe PDF direkte fra nettleser.

6. Funksjoner i listen.

Du har muligheten til å gruppere
søket ditt på utstyrstype, eller
ingen gruppering.

Du kan velge å sortere
på dato, serie/batchnummer, eiers
utstyr ID eller
dokumenttype.

For effektivitet er 100 tilfeldige dokumenter vist I
listen. Søk & Filtrering blir brukt til å finne
dokumentet du er på jakt etter.
For å se flere dokumenter, velg «Hent neste 100»

Nullstill søket ditt

Søk innenfor spesifikke datoer

