Quickguide til SimOnline
Login
Domæne id
Når du logger ind på www.simsonline.dk,
skal du angive et domæne id, brugernavn
og et kodeord.
Husk login
Markerer du ”husk login” vil det pågældende
login blive husket i 24 timer fra sidste login.
NB! Ved skift af IP-adresse logges du automatisk af systemet.

SIM-kort siden
Følgende filtre vises som standard.
Søgning
På SIM-kort siden er felt-søgning altid synlig.
Søgefeltet ”search”, i toppen, søger i alle synlige
felter.
“Clear search” - nulstilling
Hvis du har lavet en eller flere søgninger, kan du
ved at benytte ”clear search”-knappen nulstille
alle søgninger og automatisk komme tilbage til
simkort siden.
“Shift“ - markering af flere SIM-kort
Ved at holde ”shift”-tasten nede på dit tastetur
kan du markere flere SIM-kort på en gang:
- Du markerer det første SIM-kort.
- Marker herefter det sidste SIM-kort, du vil
arbejde med, imens ”shift”-tasten holdes nede.
De øvrige SIM-kort imellem bliver nu automatisk
tilføjet til din arbejdsliste.
“Edit“ - detaljer og redigering af SIM-kort
For at se detaljer eller redigere SIM-kort data kan
du klikke på SIM-kortets linie/række eller vælge
”Edit”.
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Redigering af felter
Under simkortets detaljer, ”Fields”, kan du
redigere de felter, der er markeret med grøn.
Du kan gå tilbage til SIM-kort listen ved at klikke
på pilen ved siden af SIM-kortets telefonnummer.
“Activate“ - aktivering af SIM-kort
Markerer du det antal SIM-kort, du ønsker at
aktivere, og herefter klikker på knappen ”Activate”,
åbnes der et nyt skærmbillede med en
kort opsummering. Du skal nu bekræfte den
ønskede aktivering.
Ikonforklaring
Grøn WIFI = Aktivt
Gråt WIFI = Ikke aktiveret
Grøn pause = Suspended/spærret
Rødt kryds = Termineret.
Grøn pause + rødt kryds = Venter på terminering/
opsigelsesperioden er igang.

Forbrug
“View consumption“ - se forbrug for et eller flere
SIM-kort
For de SIM-kort, som du vælger, vises antallet her.
For at se forbruget på de valgte SIM-kort klikker du
på ”More” under ” View consumption”, som derefter automatisk åbner forbrugssiden for de valgte
SIM-kort (”selected simcards”).
Dine valgte SIM-kort, ”selected simcards”, åbnes
nu under ”consumption”.
”Date range” kan du vælge perioden, du vil se
forbruget for.
SIM-kort, der ikke har noget forbrug for den
angivne periode, vil ikke blive vist på listen.
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Sum og liste

Forbrugslister
Forbruget vises i 3 niveauer, hvoraf de 2 første er:
1) Summary: Summen for alle simkort for den
valgte periode.
2) SIM cards: Summen pr. simkort for den valgte
periode.
For at se et detaljeret forbrug kan du klikke på
simkortet, du ønsker detaljer for, i liste 2, hvorved
3 vil blive vist.

Detaljer - SMS

For at se forbrug for en bestemt forbrugstype,
skal du vælge det ønskede faneblad ”SMS” eller
”Data”.
For at gå tilbage til oversigten kan du trykke
på pilen øverst i venstre hjørne.

Detaljer - Data

Opret en event / alarm om forbrug
- Tryk på Events i det øverste faneblad i SimOnline
- Tryk på Create consumption control report-knappen
- Vælg et rapport navn (Det vil stå på den alarm-mail
der bliver sendt ud)
- Vælg et projekt eller en selection
- Vælg et af felterne fra SimOnline der kommer med i
rapporten. F.eks. Comment-feltet
- Sæt flueben ved include domain name and
project name
- Vælg consumption og herefter udfyld ved data, sms eller hvad du ønsker at alarmen skal give besked
om (Ved data, kommer der en omregner frem, så man får de rigtig bytes)
- Vælg periode (Siden i går eller fra begyndelsen af måneden)
- Gå ind under recipients og skriv mail på den der skal have alarmen
- Tryk på Review and create og eventen bliver sat igang

Få mere information om M2M og IoT til virksomheder på +45 7022 2045
Din teleoperatør til styring, regulering og overvågning
Wireless Logic Nordic A/S
Gymnasievej 21 D
DK-4600 Køge
CVR-nr. 30083121

Tlf: +45 7022 2045
support@wirelesslogic.dk
www.wirelesslogic.dk
Åbningstider: Man - tor 8 - 16, fre fra 8 - 15

Copyright © 2022 Wireless Logic Nordic A/S CVR 30083121 Alle rettigheder forbeholdes. Forbehold for ændringer og trykfejl.

