ALERT
Kom igång med SRS ALERT för Android

Steg 1 Aktivera ditt användarkonto
Inbjudningsmail
För att du ska få tillgång till tjänsten SRS ALERT skapar SRS ett användarkonto åt dig.
Du får då en inbjudan till den e-postadress som är kopplad till kontot.
Mailet innehåller två länkar:

A) Bekräfta e-post och
välj lösenord
Tryck på länken
Please validate your email and
set a password here
och välj själv ett lösenord för ditt
konto.
Acceptera villkoren och tryck
Activate user.
a.name@gmail.com

B) Ladda ned appen
Tryck på länken
Install the app here
och se Steg 2.

Steg 2 Installera appen
Följ länken i inbjudningsmailet, eller tryck här för att hitta SRS
ALERT i Google Play store.
Ladda ned appen som vanligt.
INSTALL

Det går också bra att söka efter SRS ALERT direkt i Google Play!

Steg 3 Behörighet
1) Platstjänster
Du behöver godkänna att SRS
ALERT får ta del av telefonens
GPS-position.
Detta behövs för att tjänsten ska
ge dig rätt information och bästa
möjliga hjälp i en nödsituation.
Välj Allow.

2) Telefonsamtal
SRS ALERTs larmknapp triggar
ett telefonsamtal till ett
journummer. Du behöver tillåta
appen att hantera telefonsamtal
för att denna viktiga funktion ska
aktiveras.
Välj Allow.

I appens inställningar kan du sedan välja att inte dela exakt position med SRS ALERT.
Platsinformation behöver dock vara aktiverat för att du ska kunna larma i en nödsituation.

Steg 4 Användarvillkor
För att börja använda SRS ALERT behöver du läsa igenom och
godkänna användarvillkoren och integritetspolicyn.
Godkänn genom att trycka Accept.
Har du frågor om villkoren: kontakta SRS!

Steg 5 Sign in
Logga in med din e-postadress och det lösenord du
skapade i Steg 1.

Steg 6 Registrera telefonen
För att SRS ALERT-systemet ska få kontakt med din telefon
och kunna skicka varnings-sms till dig behöver du registrera
telefonen.
Välj Send verification sms
för att skicka ett automatiskt sms.
Väljer du istället manuell registrering anger du ditt telefonnummer inklusive
landskod (+46 för Sverige). Därefter skickas en verifikationskod till din
telefon, som du sedan ombeds ange i appen.

Frågor?
Har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att
kontakta oss på
support.alert@srsgroup.se,
eller prata med din kontaktperson på SRS!
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