Bruksanvisning

Celsipad är en app för Android-enheter. Appen används för att
spara anteckningar och mätvärden direkt in i Celsicoms molntjänst
Celsiview. Molntjänsten beställs hos Celsicoms distributör Nordtec,
se www.nordtec.se för ytterligare information.
Appen kräver att det finns en konstant anslutning till Internet i den
enhet där appen är installerad.
Så här kommer du igång:
Gå till Google Play i din enhet och sök upp ”Celsipad”.
Installera och öppna appen.
Välj att Celsipad får tillåtelse att komma åt enhetens platsuppgifter.
Om du använder appen på en enhet med bluetooth så säkerställ
att bluetooth är aktiverat på den enheten.
Klicka på fliken ”Account” nere till höger i appen. Fyll i det användarnamn och lösenord som du erhållit för molntjänsten Celsiview.
Klicka på ”LOG IN”.
Använder du en bluetooth-kopplad termometer så starta den nu.
Klicka på fliken ”Thermometers” i appen. Klicka på knappen ”SEARCH” för att starta sökningen av bluetooth-termometern.
Under rubriken ”Thermometers” i appen ska nu termometern synas
med sitt serienummer och modellnamn. Samma serienummer står
även under själva termometern. Klicka på knappen ”Connect” för
att ansluta till termometern.
Appen går nu automatiskt till mätläget (Measure) och temperaturen
från termometern syns i appen.
På nästa sida visas förklaringar på de olika delarna i appen.

Mätvärde
Profilval
En profil är en uppsättning med färdiga
texter som definierats av användaren
under fliken ”Text fields”.
Välj hur mätvärdet ska matas in i appen:
Bluetooth: Överför automatiskt ett
mätvärde från en bluetooth-kopplad
termometer till appen.
Manual: Ange ett mätvärde manuellt via
en knappsats i appen.
No value: Använd detta läge om bara
anteckningar ska sparas i molntjänsten,
utan ett mätvärde.
Heading
En textrubrik. Valfri text kan användas
och flera rubriker kan användas. Texter
ändras/anges i fliken ”Text fields”.
Preset 1
En underrubrik/snabbval till textrubriken
”Heading 1” i exemplet här. Valfri text
kan användas och flera underrubriker
kan användas. Texter ändras/anges i
fliken ”Text fields”.
Text
Valfri text kan anges här. Texten sparas
tillsammans med övriga texter in i
molntjänsten.
SAVE TO SERVER
Klicka på denna knapp för att spara
texter och mätdata till molntjänsten.

Nästa steg är att lägga upp en plats för appen Celsipad i molntjänsten Celsiview där alla data ska sparas.
Gå till celsiview.se* på en dator, mobil eller surfplatta och logga in
med dina uppgifter som du fick när du beställde molntjänsten.

Välj ”Larm av” nere till höger under rubriken ”Larmhantering” > ”Fördröjning signalbortfall”. Detta görs för att undvika larm om förlorad signal när
appen inte används.

Klicka på knappen ”+ Lägg till Plats” på startsidan.

Ange ett namn på platsen, t.ex. ”Celsipad” överst till vänster i
fönstret som nu visas. Klicka därefter nedaför i rutan ”Klicka här
för att välja sensor”.

Klicka på den gröna knappen ”Spara”.

Klicka nu någonstans på raden där namnet ”Celsipad” syns.
KLART!

*/ Använd inte webbläsaren Internet Explorer då den kan orsaka
problem under hanteringen av Celsiview. Celsicom rekommenderar de fria webbläsarna Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Inställningar av texter i Celsipad
Klicka på fliken ”Text fields” i appen.
Överst under ”Profile” hanteras de olika profilerna av textuppsättningarna. Knappen ”DELETE” tar bort den valda profilen. ”SAVE” sparar den
aktuella profilen.
Om en profil ändras och den ändrade profilen ska sparas som en kopia
med ett annat namn så används knappen ”SAVE AS”. Ändra i befintlig
profil, ge profilen ett nytt namn i fältet ”New profile name” och klicka på
”SAVE AS” för att spara den ändrade versionen av en profil.
Så här skapas en ny profil. T.ex. en profil för en varumottagning/kontroll i
en livsmedelsbutik:
Skriv in en text under ”Headings”. Klicka på texten ”Heading 1” och ändra
den till valfri text. T.ex. ”Plats”.
Under framträder nu en ny rad med text ”Add heading”. Ange här den andra rubriken. T. ex. ”Leverantör”. Klicka på ”Add heading” igen och ange
”Varutyp”. Ska fler rubriker läggas till så klicka på ”Add heading”.
Scrolla ner i appen.
Nu har nya underrubriker skapats baserat på det namn som angavs under
”Headings” ovan.
Under rubriken ”Plats” kan nu en underrubrik/snabbval anges. Klicka på
texten ”Preset 1” och ange ett snabbval, t.ex. ”Varumottagningen”. Lägg
till ett nytt snabbval genom att klicka på ”Add preset”, t.ex. ”Mejerikyl”.
Ska fler snabbval läggas till så klicka på ”Add preset”.
Under rubriken ”Leverantör” kan nu en underrubrik/snabbval anges. Klicka
på texten ”Preset 1” och ange ett snabbval, t.ex. ”Mjölkgården AB”. Lägg
till ett nytt snabbval genom att klicka på ”Add preset”, t.ex. ”Köttgården
AB”. Ska fler snabbval läggas till så klicka på ”Add preset”.
Under rubriken ”Varutyp” kan nu en underrubrik/snabbval anges. Klicka
på texten ”Preset 1” och ange ett snabbval, t.ex. ”Köttfärs”. Lägg till ett
nytt snabbval genom att klicka på ”Add preset”, t.ex. ”Mjölk”. Ska fler
snabbval läggas till så klicka på ”Add preset”.
Exemplet ovan syns här bredvid.

För att spara denna profil under namnet ”Profile 1” klicka på knappen
”SAVE”.
Som exempel kan vi spara denna profil under ett annat namn:
Ange ”Varukontroll” på raden ”New profile name” överst på sidan
”Text fields”. Klicka sedan på knappen ”SAVE AS”.

Klicka på fliken ”Measure” i
appen. Nu visas mätläget i appen
och där man nu kan välja bland
de texter som lagts in.
Utför nu mätningen med termometern, eller välj inmatningsläge
”Manual” och knappa in mätvärdet manuellt.
Välj inmatningsläge ”No value”
om bara texterna ska sparas, utan
ett mätvärde.
Klicka fram de önskade texterna, klicka sedan på ”SAVE TO
SERVER”.
Mätvärdet skickas nu till molntjänsten tillsammans med texterna som angivits. Se exemplet här
bredvid.

Visa och söka fram sparade data i molntjänsten Celsiview

Sidan ”Account”
Överst på sidan sköts in- och
utloggning till molntjänsten.
Under ”Text profiles” kan alla
textprofiler i enheten sparas till
molntjänsten genom att klicka på
”BACKUP PROFILES”. OBS! Om
en profil med samma namn finns
i molntjänsten så ersätts den med
den profilen som finns i enheten.
”RESTORE PROFILES” används
för att ladda ner textprofiler från
molntjänsten till enheten. OBS!
Om en profil med samma namn
finns i enheten så ersätts den
med den profilen som finns i
molntjänsten.
Celsiview ID Mode
Single ID mode är standardvalet
och behöver sällan ändras. Alla
mätvärden (bluetooth eller manuella) lagras på en och samma rad/
plats i molntjänsten Celsiview.
Unique ID mode innebär att
varje ansluten bluetoothtermometer genererar en unik
mätplats i Celsiview. Även manuellt inmatade mätvärden genererar en egen rad i Celsiview. Detta
läge används endast när man
behöver använda kalibrerade termometrar där varje termometers
unika serienummer måste kunna
spåras/kalibreras.

Klicka på knappen ”Visa resultat”.

För att hämta fram alla mätdata och texter som skickats till molntjänsten
via appen så logga först in på celsiview.se.
Klicka på knappen ”Händelser” längst ner på startsidan.

Nu visas en lista på de data du valt att söka efter.

Välj namnet på mätplatsen, ”Celsipad” i vårt exempel.

Välj datumomfånget för de data du vill ta fram.

Det går att fritext-söka bland data som skickats in. T.ex. för att hitta data
där en speciell leverantör eller varutyp angetts. Fyll i de sökvärden som
önskas, eller lämna fälten tomma för att visa alla data från perioden som
valts.
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