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Mobil-app – användarhandbok 

PARTNER version 1.6.1.480 

Beskrivning: I detta dokument beskrivs hur du använder Freetrailer-app 
(partnerversionen.) 
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1. Logga in 

 

Hämta appen Freetrailer i App Store eller Google Play. Välj 
appen heter "Freetrailer" och definieras som "Köp" 
 
Öppna appen. 

 

När du öppnar appen ställs den automatiskt in till "User login". 
User login är den sida som kunderna använder för att 
reservera och hämta sin släpvagn. 
 
För att gå till Partner-appen klickar du på "Gå till Partner login" 
i nedre vänstra hörnet. 
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För att logga in, ange användarnamnet och lösenordet som du 
har fått från Freetrailer. Det är samma inloggning som används 
för Freetrailer administrationssystemet 
se.administration.freetrailer.dk  
 
Se alltid till att "Land" är inställt på det land du är i. Detta kan 
ändras genom att trycka på landet. 

 

2. Översikt 

 

När du är inloggad i partner-appen får du en översikt där du 
har tillgång till de mest använda funktionerna. 
 
Location 
I den blå fältet längst upp på bilden är namnet på din butik. 
Det är detta namn som kunder kan se när du bokar en 
släpvagn med dig via Freetrailer hemsida eller app. 
 
Reservationer 
Du kan se alla uthyrningar och återlämningar. Se avsnitt 3. 
 
Freetrailer översikt 
Du kan se alla släpvagnar (tillgängliga och ej tillgängliga), 
Batteriöversikt av Freelocks och serviceöversikt (används 
endast av Freetrailer). 
 
Bluetooth lås och FOB 
Här kan du öppna alla Freelocks samt se batterinivån för 
specifik Freelock och FOB. Du kan också se om ett Freelock lås 
är tilldelat en släpvagn eller ej. 
Tilldela FOB 
Du kan här tilldela en FOB till en aktiv uthyrning. 
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3. Reservationer 

 

Här kan du se en översikt över alla aktiva och kommande 
Reservationer. Både uthyrningar och återlämningar. 
 
Återlämning (avsnitt 3.1) 
Betyder att den här släpvagnen används av en kund. 
 
Uthyrningar (avsnittt 3.2) 
Det innebär att den här släpvagnen är reserverad men ännu 
inte hämtad av kund. 

 

3.1. Återlämningar 

  

Vänster bild 
Denna bild visar alla uthyrningar som för 
närvarande är aktiva. 
 
Om kunden inte har returnerats i tid visas en röd 
klocka till vänster om ordernummret. Om 
släpvagnen finns återlämnad på parkeringsplatsen, 
men ordern är aktiv och återlämnad i systemet, 
var noga med att lämna in släpvagnen och skicka 
ordernummer till info@freetrailer.se.   
 
Sök 
I övre högra hörnet kan du via förstoringsglaset 
hitta en specifik reservation genom att söka på 
ordernummer eller kundens för och efternamn. 
 
Höger bild 
Om det inte finns någon aktiv uthyrning kommer 
denna skärm att visas.  
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3.1.1 Aktiv reservation 

 

 

När du klickar på en aktiv reservation under Återlämningar kan 
du se all information om kundens reservation. Här kan du 
också se om kunden har fått en FOB. 
 
Byt Freetrailer 
Om kunden av någon anledning inte kan använda den 
tilldelade släpvagnen, kan du ändra släpvagnen här. En lista 
över alla tillgängliga släp kommer då att visas på platsen (om 
tillgänglig) som användaren kan välja mellan. 
 
Obs! Om det varit problem med den ursprungliga släpvagnen 
måste dessa regristreras så att nästa kund inte utsätts för fara. 
Tills problemet är åtgärdat. (Se avsnitt 4.1.1) 
 
Återlämna din Freetrailer 
Du kan återlämna släpvagnen via partner-appen. Det måste 
därför kontrolleras om släpvagnen är i ordning och om den är 
återlämnad på rätt plats. Det är ditt ansvar att kontrollera 
släpvagnen när du återlämnar en släpvagn för kunden. 

 

3.1.2 Återlämna din Freetrailer 

För att återlämna släpvagnen till kunden, går du ut till släpvagnen med kunden, där du 
kommer att svara på några frågor om släpvagnens skick i partner-appen. 
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Tryck på Återlämna. Släpet är först återlämnat när alla frågor 
om släpets skicka har besvarats och du har tryckt Återlämna. 
 
Observera att om kunden har fått en FOB, måste släpvagnen 
lämnas in via partner-appen, då det inte är möjligt för kunden 
att i detta tillfälle återlämna via kundens app.  

 

3.2. Uthyrningar 

  

Vänster bild  
Denna bild visar en översikt över reservationer 
som ännu inte hämtats.  
Sök 
I övre högra hörnet kan du via förstoringsglaset 
hitta en specifik reservation genom att söka på 
ordernummer eller kundens för och efternamn. 
 
Höger bild 
Finns inga kommande reservationer i butiken 
kommer du att se denna bild. 
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3.2.1 Kommende reservation 

 

När du klickar på en kommande reservation under Uthyrningar 
kommer du att se all information om kundens reservation. 
 
Avboka reservationen 
Om en kund har gjort en reservation men vill avboka denna, kan du 
göra det via partner-appen under Uthyrningar och klicka på den 
specifika ordern. 
 
Obs! Om reservationen inkluderar en reservationssavgift, var god 
och informera kunden om att avgiften inte återbetalas. Avgiften 
debiteras när en order har skapas via freetrailer.com eller genom att 
kunden reserverat en släpvagn till en senare tidspunkt än nu i 
appen. 
 
Aktivera Freetrailer 
Du kan aktivera reservationen via Partner-appen. Kontrollera 
släpvagnen med kunden och svara på frågorna om släpvagnens skick 
på i Partner-appen. 
 

 

3.2.2 Aktivera Freetrailer 

För att aktivera en släpvagn för kunden, som kund reserverat i förväg, går du till släpvagnen 
med kunden där du kommer att svara på några frågor om släpvagnens status i Partner-
appen. 
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Ange reg.nr på den bil som ska framföra släpvagnen och 
personnummret på bilens förare. Om någon annan ska köra 
med släpet, markera Extra förar och fyll i dennes namn och 
personnummer. 
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Informera kunden om att de ska släpvagnen ska återlämnas via 
appen Freetrailer. Kundens reservation är nu aktiv. 
 
Obs! har kunden ingen smartphone, eller möjlighet att ladda 
ner appen kan ni tildela ev FOB till kundens aktiva order (se 
avsnitt 6) 

 
4. Freetrailer översikt 

 

Tillgängliga släp (avsnitt 4.1) 
Här kan du se alla tillgängliga släp  
 
Ej tillgängliga släp (avsnitt 4.2) 
Har kan du se alla släp som är lagda i reparation och med det 
inte kan lånas ut eller köra. 
 
Batteriöversikt (avsnitt 4.3) 
Översikt över låsens batterinivå.  
 
Obs! Freetrailer plats och Serviceöversikt är inget partners 
hanterar utan Freetrailer personal 
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4.1 Tillgängliga släp 

 

Genom att klicka på en tillgänglig släpvagn kan du se information 
om denna och anmäla en skada om det finns en på släpvagnen 
(avsnitt 4.1.1). 
 
Om det finns en röd ikon bredvid släpvagnsnumret är en rapport 
bifogad till släpvagnen. Rapporten kommer att beskriva mindre 
skador som inte påverkar körningen / användningen av 
släpvagnen. 
 
Om den tillgängliga släpvagnen har en bifogad rapport har du 
tillgång till rapportdelen, som visas i avsnitt 4.1.2. 
Kunden har möjlighet att ta en bild när de rapporterar en skada 
på släpvagnen. Du kommer kan du se i Partner-appen då denna 
bifogas i den specifika rapporten. 

 

4.1.1 Anmäl skada 

 

Om det finns ett problem med släpvagnen eller det är skadat kan 
du som partner skapa en rapport om detta i partner-appen. Om 
rapporten gäller brist på rengöring eller saknat stödhjulhjul, är 
släpvagnen fortfarande tillgänglig i systemet, och endast ett 
felmeddelande skapas på släpvagnen, och kunder kan fortfarande 
använda släpvagnen. Måste släpvagnen tas ur drift / läggas i 
reparation eftersom den inte kan användas av kunder, måste du 
skapa en skadeanmälan som indikerar att släpvagnen har en skada, 
som gör att den inte kan framföras i trafiken säkert. 
 
Observera, saknas lås, brist på rengöring eller stödhjulhjul, så 
skapas ett felmeddelande på släpvagnen och släpvagnen skickas 
därför inte till reparation. Kunder kan fortfarande använda trailern. 
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4.1.2 Skaderapporter på Tillgängliga släp 

 
Ikonen framför en 
tillgänglig släpvagn 
visar att en rapport 
har bifogats. 
Rapporten handlar 
om mindre skador 
och med det kan 
släpvagnen 
användas. 
Rapporteras en 
större skada läggs 
släpvagnen 
automatiskt till 
reparation och blir Ej 
tillgänglig 

 
 
Rapportdelen ger en 
översikt över 
problemen med 
släpvagnen. 

 
Varje rapport har ett 
unikt rapport-ID. 

 
 
Genom att klicka på 
släpvagnens rapport 
ID får du specifik 
information om 
skadan inklusive. ev. 
bilder samt 
möjligheten att 
indikera att 
släpvagnen är i 
ordning och därmed 
bort reparationen. 
Notera; 
Rapporterade 
felanmälningar på 
släpet hanteras av 
Freetrailers 
servicepersonal 
under service.  
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4.2 Ej tillgängliga släp 

  

När du klickar på en släpvagn under Ej tillgängliga 
släp visas följande: 
 
Felmeddelanden 
Här hittar du de rapporter som skapats för 
släpvagnen, och anledningen till att släpvagnen ej 
är tillgänglig. 
 
Tildel lås til Freetrailern 
Här kan du se om släpvagnen har fått ett Freelock 
lås och manuellt byta lås och tilldela ett nytt. 

 

4.2.1 Felmeddelanden 

  

Vänster bild 
Genom att välja Felmeddelanden ges du tillgång 
till alla rapporter med tillhörande rapport-ID för 
släpvagnen. 
Höger bild 
Genom att klicka på en specifik rapport får du 
följande information: 

- Rapport-ID 
- Datum när skadan rapporterades 
- Typ av skada 
- Skadebeskrining 
- Evt. bilder som kunden tagit 

 
Nederst på skärmen kan användaren ange att 
"skadan är åtgärdad." 
När inga rapporter är bifogade till släpvagnen (alla 
har åtgärdats) läggs släpvagnen automatiskt 
under Tillgängliga släp. 

 

4.2.2 Tilldela lås till Freetrailern 
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Dette skærmbillede viser, om traileren har fået tildelt en Bluetooth lås. 
Hvis der ud for Låse-ID står "N/A", betyder det, at traileren ikke har en 
Freelock tildelt. 
Denna bild visar om släpvagnen har tilldelats ett Bluetooth-lås. Om det 
står "N / A" till höger sida om Lås-ID som är betyder det att släpvagnen 
inte har tilldelats en Freelock-lås. 
 
Ett lås kan tilldelas genom att göra markören grön till höger sida om 
"Tilldela manuellt lås" (avsnitt 4.2.3). 
 
 
 

 

4.2.3 Tilldeling av lås 

 
 
När du trycker på 
"Tilldela manuellt lås" 
visas skärmen till 
höger. 

 
 

Du kommer att bli 
uppmanad att 
ansluta Bluetooth om 
du inte har aktiverat 
Bluetooth. 

 
 

Tryck ned låsbygeln i 
låset en gång. 

 
 
Så snart låset har 
tilldelats till släpet 
visas Freelock Lock ID 
istället för N/A. 
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4.3 Batteriöversigt 

 

Denna bild visar batterinivån på alla släpvagnar på din plats. Om N/A 
är listad betyder det att batterinivån på låset inte kan registreras. 
 
Batterinivån beskrivs som antingen low, medium eller high. 
Om batterinivån är low, byt ut batteriet. 
 
Batterinivån registreras varje gång låset öppnas. Om batterinivån är 
low, försök öppna låset med Partner-appen (avsnitt 5) och 
kontrollera nivån igen innan du byter batteri. Om batterinivån 
fortfarande är low, byt ut batteriet i låsen. 

 

5. Bluetooth lås och FOB 

 
Klicka på "Bluetooth 

Lock och FOB". 

 
Aktivera Bluetooth. 

 
Tryck ner låsbygeln i 
låset en gång  för att 
öppna låset eller 
klicka FOB’en en 
gång för att få 
informationer om 
FOBen. 

 
*Här ser du vilken 
släpvagn låset är 
tilldelad till, låsets ID 
och låsets 
batterinivå. 
*Tryck på den blå 
knappen i appen för 
att öppna låset. Om 
låset inte öppnas, 
skapa en rapport 
(avsnitt 4.1.1). 
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6. Tilldela FOB 

 
Tryck på knappen 

"Tilldela FOB". 

 
Hitta den aktiva 
uthyrningen. 
 
Obs: Uthyrningen 
måste vara aktiverad 
för att du ska kunna 
tilldela en elektronisk 
nyckel (FOB) till 
släpvagnen. 

 
Tryck på FOBen du 
har i handen för att 
tilldela en FOB till 
uthyrningen. 

 
Ett meddelande visar 
att FOB har tilldelats,  
 
Kom ihåg att göra 
kunden uppmärksam 
på att återlämna 
släpvagnen och 
FOBen till er i butiken 
under butikens 
öppettider. Så ni kan 
återlämna släpet för 
kunden. 
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7. Meny 

 
Bild nr. 1 

 
Översikt - Ger direkt 
åtkomst till bild nr. 1. 

 
Inställningar - Ger 
tillgång till öppettider 
och möjlighet att 
ändra appens språk. 

 
Hjälp - hitta svar på 
de vanliga frågorna. 

 


