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1. Innledning 

 

Dette dokumentet inneholder en kort oversikt og beskrivelse av funksjonaliteten som er 

tilgjengelig i NEAT Care Managent Portal (CMP). Funksjonene beskrevet i dokumentet er 

basert på personal/systembrukerperspektiv. 
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2. CMP konsept 

 

2.1 Grupper 

Strukturen til CMP er basert på en hierarkisk gruppestruktur hvor hver enhet, 

klient/bruker og ansatte er medlem av en gruppe. Dette er for å sortere ut 

trygghetstelefonene som er mulig å tilordne hver til en bestemt aggregering.  

Som operatør har du tilgang til alle enheter og alle brukere i gruppen du 

tilhører, samt i undergrupper for gruppen din. For eksempel, hvis operatøren er 

tildelt i Höör-gruppen, vil operatøren kunne styre alle omsorgstelefonene i 

Höör , Centrum1, Centrum2, Norr og Söder. Hvis operatøren er tildelt ZAFE, 

vil han/hun være i stand til å administrere alle trygghetstelefoner som er tildelt 

en hvilken som helst gruppe slik man ser på bildet. 

Gruppestrukturen viser også konfigurasjonsendringer laget av en administrator. 

En endring kan kun gis til en bestem gruppe eller gruppe og alle dets undergrupper. 

2.2 Installasjonsstatus 

En trygghetstelefon kan være i en av følgende installasjonsstatuser:  

 Installert Trygghetstelefon er installert og online overvåkning er aktiv.  

 Venter på installasjon Portalen venter på at enheten skal kontakte serveren og vil da 

konfigurere den valgte alarmkoden. Enheten skifter automatisk til installert når 

alarmkodekonfigurasjonen har oppstått.  

 På lager Enheten er på lager og er ikke bruk. Ingen overvåkning er aktiv for enheten.  

 Sendt på service Enheten var operativ, men på grunn av funksjonsfeil har den blitt sendt til 

service.  

 Ikke lenger i bruk Enheten er blitt pensjonert og skal ikke lenger brukes. Enheter som skal 

destrueres, skal leveres inn som EE-avfall. 
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3. Logg inn på CMP 

Gå til NEAT CMP ved å skrive http://cmp.neat-group.com i nettleseren din.  

 

For å logge inn på CMP kreves det et brukernavn og passord. Ditt brukernavn er ditt eget 

navn eller din e-postadresse. Passordet ditt er hentet fra systemadministratoren. Passordet 

består av minst 6 tegn med minst en stor og en liten bokstav.   

 

  

http://cmp.neat-group.com/
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4. CMP visninger 

CMP er delt inn i 4 hovedpunkter som beskrevet nærmere nedenfor. Disse punktene vil 

alltid vises øverst på de forskjellige sidene.  

 

 STATUS: Statusvinduet inkluderer alle trygghetstelefonene som har installasjonsstauts 

installert og som er i bruk.  

 LAGER: Inneholder en oversikt over alle enheter på lager, på service eller som venter på 

installasjon. Enheter i lagervisningen blir ikke overvåket.   

 TRYGGHETSALARM: Detaljert informasjon om en bestem trygghetsalarm.  

 KLIENT/BRUKER: Informasjon om brukere som bruker trygghetsalarm.  

4.1 Status 

Statusen viser alle enheter som er i bruk og kan administreres av operatøren.  

 

Siden viser en oversikt over trygghetstelefonens viktige informasjon og status: 

 Gruppe/hovedgruppe: Navn på gruppen som trygghetstelefonen tilhører. Den nærmeste 

overordnede gruppen er vist i parentes.  

 Alarmkode: IDen som brukes av enheten når du kommuniserer med alarmsentralen. Et 

klikk på alarmkoden tar deg direkte til enhetens installasjonsstatus.   

 Klient/bruker: Navn på brukeren der enheten er installert (Valgfri informasjon innført 

manuelt når du installerer).  

 Serienummer: Trygghetstelefonens unike ID. Et klikk på serienummeret tar deg direkte til 

enhetens driftstaus.   

 Nettverksoperatør: Identifiserer hvilken kanal som brukes av trygghetstelefonen for å 

kommunisere med responssenter og CMP. Det kan være ett eller flere av følgende:  

o  Analoge nett: Trygghetstelefonen bruker analog telefonlinjen til å koble til 

responssenter og CMP. 

o  GSM-nettverk: Trygghetstelefonen kommuniserer med CMP og responssenter 

via GSM/GPRS og 4G 
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o  IP-nettverk: Trygghetstelefonen kommuniserer med CMP og responssenter via 

en fast Internett-tilkobling. 

 Driftsstatus: Indikerer siste/nåværende status på trygghetstelefonen.   

Driftsstatus kan være ett av følgende:  

  

Normal drift. Enheten virker i henhold til konfigurering og har kontakt CMP  

  

En klientalarm/ brukerrelatert alarm har ikke kommet til responssenteret. Utfør 

handling.  

  

Enheten har indikert både lav batteristrøm og strømbrudd. Enheten kan slutte å 

fungere når som helst, med mindre strømmen kobles til igjen. Utfør handling.  

  

Enheten har ikke kontaktet portalen på lang tid (Standard 2 timer konfigurasjon). 

Utfør handling.  

 

Enheten har forsøkt å utføre en testalarm mot alarmsenteret. Test alarmen mislyktes 

som tyder på problemer med kommunikasjon eller problemer i alarmsenteret.  

  

Enheten har ingen strømtilkobling uten å kjøre batteristrøm. Hvis det ikke finnes 

strømbrudd i området, må du kontrollere at adapteren er tilkoblet og fungerer.  

  

Enheten indikerer lav spenning på batteriet. Hvis denne feilen oppstår gjentatte 

ganger uten forklaring, må man bytte ut batteriet i apparatet.  
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Enheten har angitt radiostøy. Dette betyr at noe i miljøet forstyrrer radiomottakeren 

som er i fare for å savne en radiotransmisjon fra tilbehørstelefonen. Kontroller at 

trygghetstelefonen er flyttet fra kilder slik som trådløse telefoner eller trådløs ruter.  

  

En enhet som er koblet til trygghetstelefonen har indikert et lavt batteri. Bytt 

tilbehøret eller batteriet i tilbehøret som har meldt feilen.  

  

Enheten har ikke blitt kontaktet i en kortere periode (standard 1 time). Enheten kan 

kreve handling hvis kontakten ikke gjenopprettes automatisk.  

  

En enhet koblet til trygghetstelefonen er utenfor rekkevidde og har ikke hatt kontakt 

med trygghetstelefonen på lenge. (Standard konfigurasjon i trygghetstelefonen er 73 

timer). Sjekk om brukeren er borte, eller om tilbehøret er ødelagt.  

Nederst på visningen kan du se en verktøylinje. Her kan du bytte mellom 10, 20 eller 50 

enheter per side og navigere gjennom alle enhetene som er tilgjengelige for profilen din. Til 

høyre for verktøylinjen ser du totalt antall enheter i visningen din og hvilke av disse 

enhetene du ser på. I eksemplet nedenfor er operatøren på side 1 av 3, visningen viser 10 

enheter per side, og man vises enhet 1-10 av totalt 24 enheter.  

 

Til høyre i verktøylinjen vises en knapp for å oppdater innholdet på siden. Hvis du vil ha 

automatisk oppdatering, trykk og hold ikonet til det begynner å rotere. Ikonet indikerer 

automatisk oppdatering når et mørkere grått rektangel omgir pilen. For å fjerne denne 

virkemåten må operatøren holde knappen igjen til ikonet endres igjen. Hvis nettleseren din 

av en eller annen grunn har problemer med å kommunisere med serveren, stopper den 

periodiske oppdateringen automatisk.  

Det er mulig å filtrere innholdet som skal vises på siden ved hjelp av dette  ikonet som er 

inkludert i kolonneoverskriftene i rutenettet. Avhengig av hvilken kolonne som brukes til å 
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filtrere, vil et annet type filter vises. Det er mulig å filtrere mer enn en kolonne samtidig, for 

eksempel å finne ut hvor mange enheter i en gruppe som har en alarmkode som starter 12.  

 

Når et filter er aktivt, endres ikonet litt og blir grå, og det totale antallet objekter i 

navigasjonslisten gjenspeiler det totale antallet enheter som samsvarer med det aktive filtre. 

Merk at du må slette brukte filtre for å få en komplett oversikt over enhetene dine.  

 

 

Det er mulig å sortere listen din basert på hvilken som helst kolonne ved å klikke på 

overskriften. Dette gjelder også når et filter påføres. Som utgangspunkt, sorteres rutenettet 

først ved hjelp av  ”Dritsstatus” -kolonnen med høyest prioritetsvarsling øverst i resultatet.  

 

Et klikk på serienummer eller alarmkode vil automatisk ta deg til trygghetstelefonvisningen 

og vise informasjon for den valgte trygghetstelefonen.  
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4.2 Lager 

I denne visningen vises alle enheter som ikke er installert/i bruk, men som kan 

administrerers av personalet. 

 

Visningen   inneholder installasjonsstatusen til de ulike trygghetstelefonene i stedet 

for driftsstatus.  

En trygghetstelefon som vises i denne visningen, kan være i en av følgende operasjonelle 

tilstander:  

  

Enheten er konfigurert med en alarmkode og er lagt til ventetilstanden. Portalen venter nå på 

å bli kontaktet av enheten for å kunne utføre programmering. Etter vellykket programmering 

skifter statusen automatisk til installert, og enheten flyttes til statusvisningen.   

  

Trygghetstelefonen er ikke installert, men skal være tilgjengelig.  

 

Enheten har av en eller annen grunn blitt sendt til reparasjon og er ikke tilgjengelig.  

  

Enheten er blitt pensjonert og skal ikke lenger brukes. Enheter som skal destrueres, skal 

leveres inn som EE-avfall. 



  

 

Dato: 24.05.2018  Side 11  

 

Du kan navigere og sortere i lagvisningen på samme måte som i statusvisningen. Merk at 

ingen funksjonskontroll skjer på enheter som er i hovedvinduet, og bare enheter med status 

som venter på installasjon, vil automatisk bytte til installert når enheten kontakter serveren. 

Hvis statusen endres manuelt til installer, flyttes enheten også til statusvisningen, og 

overvåkningen starter.  

4.3 Trygghetstelefon 

I denne visningen finner du detaljert informasjon om den valgte trygghetstelefonen.  

 

Denne visningen er delt inn i tre forskjellige lag som kan aktiveres ved hjelp av knappene til 

venstre. Alle tre lagene deler samme ramme øverst, der en oversikt over gjeldene egenskaper 

til trygghetstelefon vises. Informasjonen i oversikten er: 

 Merke: Varemerke på trygghetstelefonen, vanligvis NEAT. 

 Modell: Ulike modeller av NEAT-trygghetstelefoner kan inngå i CMP. 

 Alarmkode: Aktuell alarmkode som brukes til kommunikasjon til responssenteret.  
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 Primerbærer: Primær kommunikasjons-modus mot alarmsenter og CMP 

 Sekundær transportør: Sekundær kommunikasjons-modus mot alarmsenter og CMP 

 Serienummer: Trygghetstelefonens unike serienummer. 

 Gruppe: Gruppen trygghetselefonen er tildelt. 

 Installasjon: Aktuell installasjonsstatus. 

 Bilde av trygghetsalarmen og sensorene som er tilkoblet enheten 

Under navigasjonsknappene mellom driftsstatus, installasjons og alarmlogg, er det to 

tekstbokser. Her kan du søke etter enhet, etter serienummer eller alarmkode. Angi minst 

tre tegn, og en liste over alternativer som samsvarer med dette søket vil vises.  

                                    

 

Når du øker etter alarmkode, vil serienummeret også vises i parentes ved siden av 

alarmkoden.  

4.3.1 Driftsstatus 

Her er en fullstendig oversikt over statusen til trygghetstelefonen. Den er delt inn i tre 

områder.  

 Driftsstatus. Driftsstatus summer opp gjeldende status basert på rapporterte hendelser og 

tilknytning til portalen. Det er også dette som vist i statusvisningen. Komponentene som 

påvirker gjeldende driftsstatus er: 

o Kontaktstatus mot portal. Siste kontakt mellom trygghetstelefon og CMP.  

o Status siste alarm. Status for siste alarm sendt til alarmsenter.  

o Strømtilførsel. Viser om enheten har strøm eller batteristrøm.  

o Akkumulator. Information om akkumulatoren. Nivå ok eller lavt. 

o Radioforstyrrelser. Viser om radioforholdene under installasjonen er ok eller ikke.  
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o Batteri i tilbehør. Informer om batteriet i tilbehørene er ok, eler hvis et tilbehør 

rapporterer lavt batteri.  

o Radio-test. Viser den nyeste statusen for radioalarmen. Informasjon om tilbehør er 

innenfor rekkevidde.  

o Siste omstart. Tid for siste omstart av trygghetstelefonen. Kan være manuell eller 

automatisk omstart.  

 Programvare status. Informasjon om programvaren som følger med trygghetstelefonen og 

tidspunktet for når dette ble rapportert til portalen.   

 GSM status. Her finner du informasjon om hvilken GSM-operatør enheten er koblet til, og 

enhetens signalstyrke, posisjon på GSM-masten som enheten kommuniserer med, og SIM-

kortets unike ID (ICCID).  

4.3.2 Installasjon 

 

Under installasjonen vises nåværende installasjonsparametere. Her er datoen for når den sist 

ble oppdatert, etterfulgt av alarmkode, muligens tilhørende bruker, tilgang til enhetsgruppe 

og installasjonsstatus.  
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Ved å trykke på Rediger (krever tillatelse), kan installasjonen endres. Tiltak som kan utføres 

er: 

 

Endre alarmkode: Alarmkoden vises neste gang enheten kontakter serveren.      

Alarmkoden skal alltid være 47+ telefonnummer på SIM-kort f.eks. 47580011468925 

om SCAIP-protokollen benyttes 

Endre klient/brukerinformasjon: Oppdater enheten med ny brukerinformasjon 

Endre gruppe: Flytt enheten mellom tilgjengelige grupper.  

Endre installasjonsstatus: Flytt enheten mellom: status installert, venter på 

installasjon, på lager, sendt til service eller utbrukt.  

 

I dette vinduet er det opplysninger om sluttbrukeren som er tildelt denne trygghetsalarmen. 

Det vises om en alarmkodes konfigurasjonsprosess pågår. I dette tilfellet vil rad 

"Dataoppdatering" vise en status som heter "Venter på synkronisering" i stedet for 

"Synkronisert". Hvis prosessen ble avsluttet med en feil, vil statusen si "Feilsynkronisering". 

Under en alarmkodes konfigurasjonsprosess vil alarmkoden som er inkludert i denne 

rammen, være forskjellig fra alarmkoden som er inkludert i den øvre rammen. 
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4.3.3 Alarm log 

 

Alarmloggen viser en komplett liste over alarmer som sendes fra trygghetstelefonen, og 

endringene i status fremkalt av disse alarmene. Tabellen viser type hendelse og resultat. I 

utgangspunktet blir tabellen filtrert kronologisk med den siste hendelsen øverst.  

”OK”-kolonnen viser resultatet av alarmen, som kan være ett av følgende:  

  Trygghetstelefonen klarte ikke å sende alarmen til alarmsenteret. 

  Trygghetstelefonen klarte å sende alarmen til alarmsenteret. 

  Trygghetstelefonen har kun sendt alarmen til CMP, ikke til alarmsentralen. (Normalt for 

tekniske alarmer) 

  Alarmen ble nullstilt før den ble sendt. (Noen stanset alarmanropet med grønn knapp før 

alarmmelding var sendt).  

Kolonnen ”Endre driftsstatus” viser eventuelle endringer av status til trygghetstelefonen på 

grunn av alarmens resultat. Kolonnen ”Aksjon” angir hvorvidt noen advarsel er generert 

som følge av statusendring, og som i så fall mottok denne advarselen. De siste 2 kolonnene 
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viser de mulige endringer som alarmen gir, og hvis denne endringer ble meldt til noen 

operatør via e-post.  

 

4.4 Klient/bruker 

Denne visningen viser en oversikt over brukerne i operatørens tildelte gruppe og 

undergrupper. Dette er ingen obligatorisk informasjon, men kan brukes hvis du vil knytte 

trygghetstelefonen med et navn til brukeren.  I likhet med resten av nettene er det mulig å 

filtrere, sortere og navigere gjennom de forskjellige sidene.   

 

Tabellen viser gruppen til brukeren og trygghetstelefonens serienummer og alarmkode 

dersom brukeren er koblet til en enhet.  
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5. Andre funksjoner 

Installasjonsprosedyre 

Når en ny installasjon skal utføres, er enheten konfigurert til å være aktiv. Skriv inn 

lagringsvinduet og velg trygghetstelefonen som skal installeres. Konfigurer noen. 

Alarmkode hvis ikke allerede gjort noe annet og endre driftsstatus til ”Venter installasjon” 

eller ”installert”.  

Venter på installasjon: Enheten forblir i lagervisning, men vil automatisk bytte 

status til installert og flytte til statusvisning når du kontakter server neste gang. 

Operasjonsstatusovervåkning og alarmer starter bare når enheten er tilkoblet. Ved 

kontakt med serveren kan det ta opptil noen få minutter før alarmkoden er ferdig, og 

du kan teste enheten.  

Installert: Enheten anses som installert og overvåkning starter umiddelbart. Merk at 

hvis enheten ikke er installert innen den angitte tiden for funksjonsfeil (vanligvis 2 

timer), vil e-postvarsel utgå til gruppens medlemmer. 

Hvis du ikke finner enheten i lager eller statusvisningen, kontakte Telenor support. 

5.1 Endre passord 

Øverst til høyre på siden er det et menyvalg der det første alternativet er ”Passord”.  

          

Dette alternativet viser et skjema som operatøren kan bruke til å endre passordet. Operatøren 

må fylle den første tekstboksen med sitt nåværende passord og de to følgende med det nye 

passordet operatøren øsker å bruke.  

Det valgte passordet må oppfylle følgende regler:  

 Det må inneholde minst 6 tegn 

 Det må inneholde minst 1 stor bokstav 

 Det må inneholde minst 1 liten bokstav 
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5.2 Endre språk  

Øverst til høyre på siden er det et menyvalg hvor du kan endre språket på nettsiden. Klikk på 

det andre alternativet ”Endre språk” for å se hvilke språk som er tilgjengelige, og velg hva 

som passer deg. 

 

 

 


