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Introduktion 
SafeGate är plattformen där du konfigurerar och övervakar alla dina enheter samtidigt.  

Tillsammans med SafeGate enheten och uppkopplad SIM får du en nyckelfärdig lösning för kontroll av 

dina grindar. All information samlad på ett ställe, övervakat, säkert och enkelt. 
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Skapa konto

1. Gå till https://safegate.bgfix.se 

2. Har du inget konto sedan tidigare klickar du på länken ”Skapa konto” 

 

 
 

 

3. Fyll i dina uppgifter och klicka på ”OK” 

 

 
 

 

4. Ett e-mail skickas automatiskt till den angivna e-postadressen med ett temporärt lösenord 

 

5. Gå tillbaka till inloggningssidan och använd de uppgifter som skickats till e-postadressen. Klicka 

därefter på ”Login”. 
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Navigering, vad är det du ser 

 

 

 
 

 

A. I menyraden kan du bland annat lägga till och ta bort enheter och byta språk. 

 

B. Du kan välja att organisera dina enheter i en trädstruktur eller i en lista. 

I trädvyn högerklickar du på en enhet eller grupp för fler funktioner.  

I listvyn hittar du funktionerna under ”Arkiv” i menyraden. 

Den svarta pricken i ikonen under ”Prio” visar att enheten är ansluten till SafeGate. 

 

C. Fältet anpassas efter den valda enhetens egenskaper, läs mer under punkten ”Användning”. 

 

D. Status och kommandofält. 

Status visar senast kända status för enheten även om den är offline, filtrerade värden visas 

här. Det innebär att de värden du ser ändras först när filtertiden som ställts för ingången löpt 

ut. Är du ansluten till enheten kan du under fliken ”Avancerat” också se live-värden för 

ingångarna. Du kan alltså se förändringar på ingången även om de inte varar länge nog för att 

filtertiden skall löpa ut så att ett larm skapas.  

 

I kommandofältet är diverse snabbknappar samlade, här kan du klicka för att tex ansluta till en 

enhet, fjärrstyra en utgång eller kvittera att service är utförd (se Räknare för mer info). Här 

klickar du också för att skicka över de inställningar du gjort för en ansluten enhet. 

 

  

 A 
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Användning 

Vad ser du när du är nedkopplad 

Frånkopplade enheter skickar in filtrerade statusförändringar till SafeGate,  

du har alltid en aktuell vy över alla dina enheter där du ser vilka som larmar eller är i behov av service. 

Anslut till enhet 

För att ansluta till en enhet markerar du den i träd- eller listvyn och klickar sedan på knappen ”Anslut” i 

kommandofältet. I statusfältet kan du se hur status förändras i samband med att anslutningen 

upprättas. När du är färdig kopplar du ifrån enheten. 

Vad du ser när du ÄR ansluten. 

När du är ansluten till en enhet uppdateras alla förändringar löpande och presenteras i statusfältet. 

Där kan du under avancerat-fliken se realtidsvärden för alla ingångar. När du är ansluten kan du också 

editera alla inställningar för enheten.  

Info 

Tryck på ”Redigera info” för att ändra adressuppgifter för vald enhet. 

De adressuppgifter du anger ligger till grund för var den sedan placeras i kartvyn. 

 

 
 

Anslut till enhet 

För att kunna ändra inställningar i en enhet måste du vara ansluten till den. 

Välj den enhet i listan du vill ändra och tryck på ”Anslut” 
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När enheten är ansluten indikeras detta genom att ikonen för ”Prio” får en svart punkt i mitten, samt att 

statusfältet visar ”Ansluten” 

 

 
 

Accesskontroll 

Under fliken ”Access” hittar du inställningar för accesskontroll i enheten. Kontrollen är aktiverad som 

standard, vill du stänga av den tar du bort bocken i rutan. Vem som helst kan då ringa till enheten för 

att aktivera en reläutgång eller skicka en statusfråga via SMS. 
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I accesslistan kan 1024 namn och telefonnummer läggas till. För att lägga till en ny post fyller du i 

fälten under ”Ny accesspost” och klickar sedan på knappen ”Lägg till i listan”.  

Notera att telefonnummer alltid skall anges inklusive landskod (+46). 

 

Bocken för SMS anger om personen skall kunna styra och fråga enheten om status via SMS. 

För att enheten skall svara på SMS från telefonnumret måste rutan vara i bockad. 

 

Raden ”Årsur” kan expanderas för att visa de olika programmen innebär.  

Det program som väljs bestämmer under vilka tider man har access för att styra funktionerna. 

Program 1 är normalt sett alltid aktivt vilket betyder att man har access dygnet runt alla dagar. 

Läs mer om årsuret och hur du ändrar dess inställningar under rubriken ”Årsur”.  

Här kan du bara se årsurets inställningar, inte ändra dom. 

För att ge access till en app-användare anger du dennes epost och kryssar i rutorna som anger vilken 

funktionalitet användaren skall få i appen. Styr innebär att användaren får möjlighet att styra 

utgångarna på enheten. Status innebär att användaren ser information om status på enheten. Push 

innebär att användaren får notiser vid statusförändring om sådana lagts in under fliken Inställningar > 

Ingångar. Inställningen visas bara för enheter som är AppReady. 
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När man har lagt till nya accessposter i listan måste man trycka på ”Spara och skicka konfiguration” 

för att de nya inställningarna skall skickas över till enheten. Gör till vana att ”Spara och skicka 

konfiguration” med jämna mellanrum då enheten kopplar ned automatiskt efter en stunds inaktivitet. 
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Man kan klicka på rubrikerna för att sortera posterna efter önskad kolumn. Du kan också skriva in 

sökord i varje kolumn för att lättare hitta en specifik användare.  

 

För att redigera en post klickar du på pennan längst ut till höger, du får då upp ett popup-fönster där 

ändringar kan göras. 

 

 
 

 

När du har uppdaterat accessposten trycker du på knappen ”Uppdatera”.  

Glöm inte att trycka på ”Spara och skicka konfiguration” för att skicka förändringarna till enheten. 
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Importera poster till accesslista 

Klicka på XLS Export för att ta emot en mallfil att uppdatera, se till att du har minst en post i 

accesslistan innnan du exporterar. Då får du exempeldata till hjälp som visar hur filen skall fyllas i.  

All information i accesslistan exporteras och kan sedan redigeras i Excel.  

Notera att vid import ersätter du informationen i den gamla listan. 

 

 

Öppna filen med Microsoft Excel.  

Markera B kolumnen och ändra formatet på kolumnen till text. Det gör att + tecknet i början av 

telefonnumren inte tas bort av Excel. 

 

Du kan nu lägga till, ta bort och ändra poster som du vill. Spara filen när du är klar och klicka på 

Importera XLS, välj filen du redigerat och klicka 

på Fortsätt. 

 

Filen kommer att valideras och visas i ett nytt 

fönster innan import. Klicka på pennan för att 

korrigera felaktiga poster. Den röda symbolen 

raderar posten. Klicka på Importera när 

valideringen är klar. 

 

 

 

Glöm inte att spara inställningarna när importen är slutförd. 
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Samtalslogg 

Alla inkommande samtal loggas och listas i SafeGate. Du kan sortera genom att klicka på 

kolumnrubrikerna, de senaste 50 händelserna visas. Bocka i ”visa hela historiken” för att se all lagrad 

information. När detta val är i bockat får du även möjlighet att använda sökfält för specifik användare, 

nummer mm. Du kan också exportera loggen till en CSV- eller XLS-fil. Om någon ringt till enheten 

som inte finns med i accesslistan visas inringande nummer istället för namn.  

”Uppdatera” hämtar uppdaterad information från enheten (om den är ansluten) 

”Radera” rensar loggen, exportera och spara en lista om du vill ha kvar informationen för framtida 

bruk. 

 

 
 

Logg 

Under fliken logg finns två typer av loggar, Statuslogg som loggar alla filtrerade meddelanden och 

livelogg som visar enhetens status i realtid. Liveloggen fungerar endast då man är uppkopplad mot 

enheten, idealisk då man vill felsöka tillkopplad utrustning och se hur de anslutna komponenterna 

agerar i realtid. Första kolumnen är färgkodad, för muspekaren över rutan för att se vilken typ av 

händelse som skapat raden. 

 

 
 



 
 

13 

 

Karta 

I kartvyn kan du se var enheten är placerad, information kommer från de adressuppgifter du lagt in för 

enheten under fliken ”Info” 

 

 

 

Inställningar 

Under fliken ”Inställningar” görs alla inställningar som påverkar enhetens funktion. För att kunna ändra 

inställningar måste du vara ansluten till enheten. Klicka i träd- eller listvyn på den enhet du vill ansluta 

och tryck på knappen ”Anslut” under kommandon. 
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Kopiera inställningar 

Den enhet du vill kopiera inställningar TILL måste vara ansluten. Högerklicka på enheten du vill 

kopiera inställningar FRÅN och välj ”kopiera inställningar” i menyn. Acceptera kopieringen i fönstret 

som visas. Alla inställningar kopieras då till vald enhet men de är ännu inte överförda. Gå igenom och 

justera vid behov. Avsluta genom att klicka på knappen ”Spara och skicka konfiguration”. Genom att 

högerklicka på en enhet i trädvyn kan man också välja att radera en enhet och överföra ägandet till ett 

annat konto. 

 

Överför enhet till annat konto 

Genom att högerklicka på en enhet i trädvyn kan man också välja att överföra ägandet till ett annat 

konto (se bild ovan). Enheten måste vara frånkopplad för att kunna överföras. 

 

Årsur (tillval) 

5 olika program kan definieras under Årsurs-fliken. Varje program har ett eller flera ”spår” som du kan 

använda för att anpassa programmet efter behov. Varje spår börjar och slutar vid midnatt så för att 

skapa en tid som löper över midnatt använder du två spår. Det ena slutar 24.00 och det andra börjar 

00.00 påföljande dag. Ett dygn börjar 00.00 och slutar 24.00. 

Schemat kan användas av 3 olika funktioner: 

Begränsning av inringande samtal och SMS för styrning av utgångar. 

Blockering av utskick av SMS från enheten. 

Styra reläutgångarna automatiskt via schema. 
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Helgdagar kan konfigureras om man expanderar fältet ”helgdagar”, här kan man själv lägga till eller 

plocka bort helgdagar ur listan. Obs. för att editera helgdagarna måste enheten vara ansluten! 
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Statusfältet 

Status 

Visar filtrerad status för de in- och utgångar som används. Filtrerad innebär att status inte ändras 

förrän filtertiden som satts för ingången löpt ut (se ingångar). Du kan också se serviceinformation om 

räknarfunktionen används samt när den presenterade informationen senast uppdaterades. 

Informationen uppdateras automatiskt när en status ändras i enheten, du ser alltså alltid aktuell status 

på alla enheter även om du inte är uppkopplad till dom. 

 

 

Avancerat  

Under avancerat kan du när du är ansluten också se realtidsvärden (högra kolumnen) för in- och 

utgångar. Du ser om ingången är påverkad eller inte även om filtertiden inte löpt ut. 

Längst ned visas om du är ansluten eller inte (det kan du också se genom att ikonen för enheten får 

en svart markering i träd- eller listvyerna. 
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Kommando-fältet 

Samlar funktionsknappar. 

 

 

 

Spara och skicka konfiguration Skicka de uppdaterade inställningar du gjort till enheten. 

Uppdatera status  Uppdatera accessloggen mm. 

Knapp 1    Styr relä 1 (byter namn beroende på inställning under  

    Benämningar). 

Knapp 2    Styr relä 2 (byter namn beroende på inställning under  

    Benämningar). 

Service utförd   Bekräfta att service utförts när räknarfunktion används. 

    (ska endast användas av godkänd tekniker)  

Anslut/Koppla ned  Anslut till vald enhet eller koppla ifrån anslutningen. 


