Brukerveiledning for registrering i
parkeringsportalen
Generell informasjon
For å bruke elektronisk brikke eller EasyPark mobil app må den ansatte registrere seg i
parkeringsportalen. Her registrerer man sine personopplysninger, sitt ansattnummer for å verifisere
seg som ansatt, mobilnummer og et gyldig betalingskort.
Registrer kjøretøy
• Under "Hjem" fanen registrerer du bilen(e) du daglig benytter. Hver brikke er «låst» til ett
registreringsnummer. Veksler du mellom flere biler, kan flere brikker bestilles.
•

Tast inn registreringsnummer og trykk på "Velg tjeneste", du vil da få opp to valg;
o Dersom du ønsker å bruke brikke, klikker du på begge «valg».
(app. benyttes sammen med brikken for å se når brikken leses ved inn og utkjøring).
o Dersom du kun ønsker å benytte app, klikker du «valg» på kun denne.

•
•

Huk av «Godta vilkår», legg til eventuelle kommentarer og trykk "Bekreft"
Startdato settes fra den dato bilen blir registrert inn.
Sluttdato er automatisk satt fram i tid og kan ikke endres. Når denne datoen nås, vil det
automatisk sjekkes opp om ditt ansattnummer fortsatt er aktivt i Sykehus Østfold

•

Når du har bekreftet vil du se bilen listet under "Aktive tjenester". Timeglasset ved "Reg.nr"
indiker at søknaden er til behandling.

Elektronisk brikke
Har du har bestilt elektronisk brikke, vil det ta en uke før du mottar den i posten.
Mens du venter på mottak av brikken, benytter du app.
Når du mottar brikken, følger det med en instruks for hvor og hvordan den skal festes.
Hvis du en dag benytter en annen bil en den du har mottatt elektronisk brikken til, bruker du app.
Dersom du har skiftet frontrute, fått ny bil eller av andre grunner tatt av den elektroniske brikken
etter å ha festet den, skriv reg.nr. på bilen i kolonnen for reg.nr. i parkeringsportalen og ny
elektronisk brikke blir automatisk sendt i posten.
Easypark app
Dersom du har benyttet EasyPark app tidligere må du avinstallere denne, registrere deg i
parkeringsportalen, og deretter laste ned EasyPark app på nytt.
Du kan nå benytte sone 6734 som er takstgruppen til parkeringsplassene for ansatte i Sykehuset
Østfold.

