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Xsite® MANAGE - Organisationsadministratör 

• Systemkrav och webbläsare som stöds  
• Logga in på ditt konto 
• Hur ändrar eller återställer jag mitt lösenord?  
• Instrumentpanel 
• Organisation 

• Organisation > Maskiner 
• Organisation > Maskiner > Hantera  
• Organisation > Användare 
• Organisation > Användare > Redigera användarkonto  
• Organisation > Anläggningar 

 
 
 
 

Systemkrav och datorwebbläsare som stöds 
Microsoft Windows 10 

 
• Google Chrome (senaste stabila versionen)  
• Microsoft Edge (senaste stabila versionen) 

 
 
 

Hur registrerar jag mig för Xsite® MANAGE? 
Vi kommer att tillåta användare att själva registrera sig och alla användare kan använda sin e-postadress för att registrera sig gratis på Xsite® MANAGE.  
Om användaren inte redan har bjudits in till anläggningen eller organisationen, kommer användaren att meddelas om detta på ”Instrumentpanelsöversikten” 
och uppmanas att kontakta administratörerna. 

 
1. Gå till webbapplikationen Xsite® MANAGE på: https://www.xsitemanage.com  

 
  



2. På inloggningssidan klickar du på länken ”Registrera dig” för komma till registreringsformuläret. 
 

 
3. Skriv ditt användarnamn: [firstname.surname@email.com] och lösenord i registreringsformuläret. 
4. Klicka på knappen ”Registrera dig” så skickar vi en verifieringslänk för att verifiera ditt användarkonto. 
5. Följ anvisningarna för att verifiera din e-postadress. 
6. När du har verifierat ditt användarkonto går du till https://xsitemanage.com/ för att logga in. 

 

Logga in på ditt konto 
Så här loggar du in på ditt Xsite® MANAGE-konto: 

 
1. Gå till webbapplikationen Xsite® MANAGE på: https://www.xsitemanage.com 

 
  



2. Ange din e-postadress och ditt lösenord för Xsite® MANAGE enligt följande: 
 

 
 

Hur ändrar eller återställer jag mitt lösenord? 
Om du vill ändra lösenordet eller begära ett nytt lösenord, klicka på länken ”Glömt ditt lösenord?” på inloggningssidan för komma formuläret ”Glömt ditt 
lösenord”. 

 
1. Ange ditt användarnamn och klicka på Återställ mitt lösenord. 

 
  



 
 

2. Systemet skickar verifieringskoden för e-post för att ändra lösenordet. 
3. Ange din verifieringskod och det nya lösenordet två gånger i följande formulär. 
4. Klicka på knappen ”Ändra lösenord” för att spara det nya lösenordet. 

 

  



Instrumentpanel 
När du har loggat in ser du instrumentpanelen för navigering. På instrumentpanelsöversikten ser du en navigeringslista över Mina projekt och en snabblänk 
till din Organisation 
 

 
1. Klicka på projekt namn för att komma åt ditt projekt. 
2. Klicka på Knappen Gå till organisation för att komma åt och administrera din organisation. 

 

 
3. Uppe till höger ser du din avatar. Klicka på din avatar uppe till höger och det kommer upp en rullgardinsmenyn för Utloggning. 

 

 
 

Organisation 
I organisationsläge kan du administrera, förhandsgranska och analysera följande dataresurser. 

 
• Organisationsmaskiner > 
I Maskinöversikten kan du se organisationsflottan, men du kan inte lägga till eller ta bort maskiner som organisationsadministratör. Maskiner i 
organisationen måste läggas till i systemet innan de kan tilldelas till enskilda anläggningar. Skicka e-post till oss på , Support@mobasweden.com, 
om en maskin som behövs saknas i Maskinöversikten. På grund av licenspolicy kan endast Xsite® MANAGE-support lägga till maskiner i 
organisationen.  

 
Stöd för Xsite® MANAGE 
MOBA Sweden AB 
Support@mobasweden.com  

             Hantvärksvägen 3 
86136 Timrå  
 

 
1. Klicka på knappen Maskiner i navigeringsmenyn. 
2. Då ser du din organisationsflotta med följande information per maskin: 

 
  



 
 

• Maskinens namn  
• Maskin-ID  
• Anslutna projekt 
• Aktivitetens varaktighet per projekt (startdag och slutdag) 

 
 

• Organisation > Maskiner > Hantera 
Visa information om din maskin och återanslut maskinen till maskinstyrningssystemet. 

 
1. Klicka på knappen Hantera. 
2. Sedan kan du se din maskininformation. 

 

 
• Organisation > Användare 
För att administrera dina organisationsmedlemmar måste du lägga till dem i din organisation. Organisationsmedlemmar kan bara bjudas in av en 
organisationsadministratör. Använd vår guide nedan för att bekanta dig med användarhanteringen. 

 
1. Klicka på knappen Användare i navigeringsmenyn. 
2. Sedan kan du se dina organisationsmedlemmar med följande information: 

 
  



 
 

• Organisationsanvändare > Användare > Redigera användarkonto 
 

Ändra användarroll 
 

1. Klicka på användarkontot om du vill ändra användarroll. 
2. Välj rollen Användare eller organisationsadministratör. 
3. Klicka på knappen Spara för att spara ändringarna. 

 

 
 
 

• Organisationsanläggningar > anläggningar 
Som organisationsadministratör kan du visa och skapa nya anläggningar som är anslutna till din organisation.  

Skapa en ny anläggning 

1. Klicka på knappen Anläggningar på navigeringsmenyn. 
  



2. På Anläggningsöversikten en lista över organisationsanläggningar. 
3. Klicka på knappen Skapa en ny anläggning. 

 

 
4. Ett formulär Skapa en ny anläggning visas och ber dig ange ett anläggningsnamn, välj anläggningsplats från kartan.  

Fyll i dessa fält och klicka sedan på knappen Skapa. 
 

5. När du har skapat en ny anläggning lägger Xsite® MANAGE automatiskt till dig som Anläggningsadministratör. 
 

 
 

Gå med i och lämna projekt 
På projektöversikten kan du lämna eller gå med i projekt. 

 
1. Klicka på knappen Lämna för att lämna projekt. 
2. Klicka på knappen Gå med för att gå med i projektet. 

 

  



 


