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I Traka skapet er det registrert en iFob  i hver posisjon.  Denne inneholder en ID brikke, 

som leses fysisk i skapet.  Traka systemet logger alle hendelser i forbindelse med denne iFoben. 

Det som må gjøres, er å koble sammen den enkelte iFoben med en eller flere enheter. (Maks. 5 pr. 

iFob) Dette gjøres fysisk ved hjelp av ikke manipulerbare forseglinger og i TrakaWEB slik vi skal 

beskrive her. 

NB! I Traka betegnes alle nøkler, kort, utstyr osv., som legges inn i systemet, som enheter! 

 

 

1. Fra Systemvisning, velg  enhet ikonet for å legge inn nye enheter eller redigere 

eksisterende.  Da kommer listen over eksisterende enheter opp. 

 

 

2. Skal du registrere ny enhet, trykker du , skal du redigere en nøkkel/enhet dobbeltklikker du 

på den aktuelle enheten.  Fortsettelsen tar for seg ny enhet.  

 

  

 

TRAKA WEB - 

LEGGE INN NYE ENHETER 
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3. Dette er bildet som kommer opp når du skal registrere en ny enhet. Alle feltene er tomme og det 

aller første man må gjøre, er å knytte denne nye enheten sammen med en iFob i et av Traka skapene.  

Trykk på Tilordne-fest iFob 
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4. Nå kommer oversikten over alle skap/systemer og iFober/posisjoner opp.   

Her finner man det systemet og den iFoben man skal tilordne denne enheten til og markerer denne 

ved å trykke på linja og deretter trykke OK. 

Legg merke til at man øverst kan velge å se enten Bare ledige iFober eller Alle iFober.  Skal du 

tilordne enheten til en ledig iFob, velger du Bare ledige iFobs, skal du tilordne enheten til en posisjon 

hvor det allerede er en enhet, velger du Alle iFober. 
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5. Når man har valgt iFob og trykket OK, kommer man tilbake til det første bildet.  

Nå er mye fyllt ut basert på den valgte iFoben   

 

Nå velger man hva slags Type enhet man skal registrere. (Der det står Type) 

Da vil feltene under Detaljer endres i henhold til det som er definert for denne typen enhet. (Se eget 

dokument) Fyll inn den informasjonen som er påkrevd 

6. Velg så funksjoner dersom det er behov for dette.  Sett funksjoner i henhold til det som skal være 

for denne enheten. Lagre og lukk  og enheten er registrert 

 


