
Beskrivning av enheten och anvisningar

Denna guide avser en Regbox från Visma Construction
(serie FX 100.9). Läs denna bruksanvisning noga innan du 
använder enheten. 

• Produktförpackningen innehåller:  
1 st. Android-enhet, 1 st. RFID-avläsare,  1 st. frontram, 
1 st. ram baksida,  1 st. lång bakstycke med RFID-läsare 
på framsidan, 1 st. väggladdare med en USB-port 
och medföljande USB Micro kabel för laddning av 
regbox, 1 st. batteri, 1 st. SIM-kort (vid beställning av 
färdiginstallerat kort)

• Mått 104x63x13,6 mm, vikt 118 g, batteri1300mh.
• Enheten kan kopplas till ett eluttag med den 

medföljande USB-laddare (230 V) eller till cigarettuttag 
(12 V) med en USB-sladd. Enheten fungerar 
uteslutande med Machine to Machine (M2M) SIM-kort, 
detta behövs för att få tillgång till Internet.

• Enheten har ett batteri och vi rekommenderar att den 
är kopplad till ett strömuttag för att enheten ska kunna 
vara påslagen konstant, utan att hamna i viloläge. Har 
strömsladden lossnat, ellre råkat ut för strömavbrott 
kan du väcka enheten genom att trycka på 
strömknappen. Dubbelkolla om du behöver logga in 
igen för att aktivera “kopplingen” till rätt byggprojekt.

• Produkten ska enligt vår rekommendation placeras 
i en barack på arbetsplatsen eller, om ingen barack 
finns att tillgå under t.ex. transport, inne i ett 
fordon. Enheten är ej vattentålig och ska därav 
monteras inomhus. Se till att regboxen är säker ur ett 
stöldperspektiv.

• Enheten är kompatibel med ID06 2.0 kort och RFID-
tagg. Du kan beställa Visma Construction RFID-
nyckelringar.

• Innan enheten tas i bruk, kontrollera att samtliga 

Bruksanvisning: Visma Construction ID06 Regbox

Visma Community
I vårt användarforum Visma Community 

hittar du som kund till Visma Construction 
alltid aktuell information rörande dina 

produkter. Du kan också prenumerera på 
nyheter, användartips gällande bl.a ID06 

Personalliggare, tidrapportering m.m

•  
komponenter finns i förpackningen och att  de alla är  
i gott skick.

• Kontrollera att regboxen är aktiverad i ditt Visma  
Construction-konto

• Se garantivillkor längst ner i denna instruktion.



Skatteverket kontrollbesök -
Personalliggare
Om Skatteverket kommer och utför en kontroll av arbetsplatsen kan kontrollanten 
komma åt personalliggaren genom att scanna in QR-koden som återfinns bakom 
de 3 vita strecken längst upp till vänster på skärmen. Där finns även information 
om hur Skatteverket kommer åt Personalliggaren via en hemsida (https://ttapi.
moveniumprod.com/personalliggare) genom att ange byggherrens kundnummer 
i Visma Construction (ex. 85694) samt personalliggarens byggarbetsplats-ID  (ex. 
PL2563AL256356) och kontrollantens mailadress (ex. anders.rojasson@skatteverket.
se). Varje användare kan också nå SKV-rapport via appen (se ovan beskrivning) eller 
https://ttapi.moveniumprod.com/personalliggare 

Felsökning
Vid text “Network Error”
Logga in på tt.movenium.com -> klicka på “inställningar” -> “Produkter” och scrolla ner 
till ID06 Regbox och kontrollera att produkten är aktiverad. 

Kontrollera att SIM-kortet har täckning samt Internet
Ta av det yttersta skyddsskalet, håll in volymknappen på enhetens högra sida -> rad 
2 i menyn visar täckning, operatör samt datatrafik, stäm av att operatörsnamn finns, 
minst 2 (av 4) i täckningsgrad samt att det finns datauppkoppling (ett H eller 4G ska 
stå ovanför täckningsstaplarna). Finns allt detta fungerar SIM-kortet korrekt, finns det 
ej kontakta er SIM-korts leverantör (Telia). Tänk på att det är byggherrens om ansvarar 
för support runt SIM-kort med Telia. Visma Construction ser endast till att förinstallera 
ett SIM-kort vid beställningsförfrågan. 

Systemfel
Logga ut ur enheten via de 3 vertikala svarta strecken längst upp till vänster, glöm inte 
att skrolla ner -> starta om enheten genom att hålla in ON/OFF-knappen på ovansidan, 
logga in på nytt med dina inloggningsuppgifter. TIPS! Du som Adminstratör kan skapa 
ett användarkonto som ex heter “Admin Regbox” och ange inloggningsuppgifterna till 
kontaktperson på byggarbetsplatsen som kan logga in.

Om inget av ovan fungerar ta ur batteriet genom att “klicka” bort det yttersta 
skyddskalet samt RFID-läsaren (med wifi-symbolen). Lägg sen tillbaka batteriet och 
aktivera enheten genom att trycka på ON-knappen på enhetens ovansida.

Om problemet kvarstår, ta kontakt med Visma Constructions kundtjänst via movenium.
kundservice@visma.com / 08-40808879. Anteckna enhetens IMEI- kod under batteriet 
innan du tar kontaktar kundservice då detta underlättar ditt ärendets handläggning.

Garantivillkor
Visma Construction AB lämnar följande garanti för produkter som Visma Construction AB säljer. 
Garantin gäller mot uppvisande av inköpskvitto (faktura) eller följesedel i 12 månader från 
och med leveransdatum. Garantin täcker konstruktions-, tillverknings- och materialfel samt 
reparationskostnader för skador som sådana fel gett upphov till i produkten. Garantin omfattar 
inte fel som uppstår till följd av externa faktorer (exempelvis strömspik), slarvigt eller felaktigt 
handhavande, ej auktoriserad service eller ingrepp utförda av utomstående, naturligt slitage eller 
andra orsaker som är oberoende av garantilämnaren. Garantin gäller inte utanför Sveriges gränser. 
Visma Construction AB kan efter eget gottfinnande byta ut en produkt som täcks av garantin mot 
en motsvarande produkt. Köparen ansvarar för transportkostnader till leverantören och tillbaka. 
Vi fakturerar för alla kostnader om en produkt lämnas in för garantiservice utan anledning. 
Garantin gäller endast för fall där produkten används normalt enligt bruksanvisningarna och som 
meddelas till Visma Construction AB under garantitiden och omedelbart efter att felet upptäckts. 
Garantireparationer förlänger inte garantitiden. Garantin täcker inga indirekta eller följdskador, 
produktionsförlust, inkomstförlust eller jämförbara skador, och Visma Construction AB har 
inget ansvar för sådana skador. Visma Construction AB ansvarar uteslutande för fel som Visma 
Construction AB enligt dessa garantivillkor eller enligt garantivillkoren i köpekontrakt åtar sig att 
ansvara för.

Hyresvillkor
Vid hyra av Visma Construction Regbox ska enheten återlämnas i det skick som den mottagits. 
Enheten hyrs minimum 3 månader från hyrestillfället. Vid retur, om någon skada åsamkats 
enheten kommer detta att debiteras på kommande faktura. 1000 SEK vid skada på skyddsskal, 
600 SEK vid skada på NFC läsare, 300 SEK vid skada på laddare och/eller kabel, 3000 SEK vid 
skada på displayenhet. Om enheten i sin helhet är obrukbar kommer ni debiteras det fulla 
beloppet på 4900 SEK. Vid retur av den hyrda Regboxen står hyrestagaren för fraktkostnaden. 
 
För att returnera Regboxen till oss ber vi er att skicka paketet enligt nedan:

Om ni skickar som rekommenderat brev:
Visma Software AB, Box 30122, 104 25 Stockholm
Märkning: Visma Construction

Om ni skickar som paket:
Visma Software AB, Lindhagensgatan 94
112 18 Stockholm
Märkning: Visma Construction

Snabbguide för att komma igång 

Skapa projekt i Visma Construction

1. Logga in som administratör i Visma Construction via app eller 

tt.movenium.com

2. Skapa ditt projekt och aktivera projektet för Personalliggaren

3. Aktivera ID06 Regbox i Produktöversikten (som du når lättast via 

kundvagns-ikonen)

STARTA REGBOXEN:

1. Ta fram enheten från förpackningen

2. Kontrollera SIM-kortet. Har inget SIM-kort installerats i förväg, 

installera SIM-kortet på enhetens baksida under batteriet. Använd 

den övre kortplatsen. Vi rekommenderar att enheten ska användas 

med ett Telia M2M-abonnemang. Vänligen meddela Visma 

Constructions support vid bregox-beställning om ni ska ha SIM-kort 

eller inte. 

3. Sätt i kontakten i vägguttaget och ladda enheten i minst 1 timme. 

Aktivera enheten genom att hålla ON/OFF knappen, på ovansidan, 

intryckt i ca 3 sekunder.  

OBS! Första gången du startar enheten kan det dröja upp till 30 

minuter innan Visma Constructions programvara laddas ner. Om 

man vill skynda på processen går det att hålla in volymknappen, 

som återfinns på enhetens högra sida, uppåt för att snabbare 

synkronisera enheten med Visma Constructions programvara.!

4. När enheten är påslagen och programvaran nedladdad följ 

nedanstående anvisningar: 

- Logga in med användarnamn & lösenord (enbart Administratörer & 

Arbetsledare Plus) 

- Välj 1 projekt i rullgardinsmenyn alt. markera välj flera projekt och 

markera de projekt som gäller.  

- Bekräfta dina val och klicka sedan på “Nästa”

5. Gör en incheckning med ditt ID06-kort eller en RFID-nyckelring 

för att se att det fungerar innan du placerar enheten på sin plats. 

Logga in i Visma Construction och kolla att du är registrerad som IN i 

Personalliggaren.

6. Placera regboxen där du vill att den ska vara. (OBS! Se till att det är 

möjligt att trycka på strömknappen på ovansidan)

7. Koppla strömsladden till enheten så att den inte går in i viloläge.

8. Enheten är nu redo att användas!

Tips: för att ändra skärmens ljusstyrka samt se SIM-kortets täckning, håll in 

volymknappen på enhetens högra sida i ca 3 sekunder. För att gå tillbaka, 

tryck på den vita pilen längst ner till vänster på enhetens framsida.

Se installationsvideo i vår Community (Du hittar Community-länken via 

profilikonen i systemet eller via appen)

Om du som byggherre har funderingar gällande din regbox  hjälper vi 
gärna till. Här hittar du kontaktuppgifter till vår tekniska supportavdelning 
som har öppet vardagar mellan kl. 8:00 – 16:00. 

Kundtjänst: 08-40908879

Du når oss också via chatt och email, se supportsidan i Communityn.

Visma Construction Suite - movenium.kundservice@visma.com - www.visma.se/construction


