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ALLMÄN INFORMATION 
 

Besök Tigercats webbplats för en 6-minuters utbildningsvideo 
för RemoteLog.  
 
Olika hjälpdialoger finns tillgängliga för att hjälpa användaren 
med systemfunktionerna.  
 
 
 
Åtkomst till RemoteLog datoranvändarsidan 
 

Besök Tigercats RemoteLog inloggningssida 
(www.tigercat.com). 
 
Klicka på ikonen för RemoteLog-inloggning längst upp på 
skärmen och ange sedan användarnamnet och lösenordet i 
popup-fönstret. Klicka på Logga in-knappen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Felsökning av kontoåtkomst 
 

I popup-fönstret klickar du på knappen ”Kan inte komma åt 
konto” och sedan på knappen ”Det gick inte att logga in” och 
sedan på knappen Nästa. I popup-fönstret Support anger du 
användarens fullständiga namn, återförsäljare och plats 
tillsammans med e-postadress. Klicka på Lämna in-knappen. 
  

 
 

Åtkomst till RemoteLog mobilanvändarsidan 
 

Besök Tigercats RemoteLog inloggningssida 

(www.tigercat.com eller ladda ner mobilappen Tigercat för din 

smartphone.  

 

Inte all information som finns på RemoteLog är tillgänglig på 

mobil. 

 
 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Specifika knappar för mobilenhet 
 

 

 

 

Alternativ för kontobehörighet (roll) 
 
Kundadministratör1 – Hantering för maskinägare på högsta 
nivå 

 

Kundanvändare2 – Maskinägare anställd, daglig användning 
 

Återförsäljaradministratör1 – Hantering för återförsäljare på 
högsta nivå 
 

Filialadministratör1 – Hantering för filial på högsta nivå 
 

Återförsäljaranvändare2 – Återförsäljare, daglig användning 
 

 

1 Föreslagen för åtkomst för en användare 
2 Flera användare per konto godkänns 

 
 

Hopfällbar meny 
 

Om du trycker visas huvudmenyn var som helst i RemoteLog. 
 

 
 

Förstoringsglasikon 
 

Om du trycker på ikonen kan användaren zooma in/ut på 

tidslinjevyn för enklare visning.  
 

 
 

Produktionsförklaring 
 

Om du trycker på ikonen visas aktivitetsförklaringen för tidslinjen. 
 

 
 

Visning av karta  
 

Om du trycker på ikonen kommer du till vyn Karta. 
 

OBS!  
 

Lösenordet är skiftlägeskänsligt. 

 

http://www.tigercat.com/
http://www.tigercat.com/
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Åtkomst för behörighet (roll) 
 

 

 

 

RUBRIKFÄLT (BAND)  
 

 

 

 
 

Tigercat-/RemoteLog-logotyp 
 

Genom att klicka på det här avsnittet i rubrikfältet (bandet) 
återgår användaren till huvudskärmen på instrumentpanelen 
var som helst inom RemoteLog-systemet. 
 

 
 

Maskin-/arbetsgruppsmeny 
 

Tillåter användaren att välja en grupp av maskiner som ska 
visas på instrumentpanelen. 
 

 
 

Datumintervall 
 

Tillåter användaren att ställa in tidslinjen för de data som 
visas. 
 

 
 
 

Arbetsgruppfunktion 
 

Listrutan Maskin/arbetsgrupp ger användaren en fullständig 
lista över maskiner som är tillgängliga under användarens 
konto. Användare kan välja en specifik maskin eller en grupp 
av maskiner som ska visas på instrumentpanelen, eller om de 
tidigare har ställts in kan de välja att visa en specifik 
arbetsgrupp. 
 

Användaren kan välja en grupp som favorit eller standardgrupp 
som ska laddas när instrumentpanelen startas.  
 

Favoritarbetsgruppen betecknas med en stjärnsymbol framför 
namnet. När du väl har ställt in den för att visa favoriten på 
instrumentpanelen väljer du den i rullgardinsmenyn 
Maskin/arbetsgrupp i rubrikfältet. 
 
 
 

Datumintervall 
 
För att justera datumintervallet för informationen som visas på 
instrumentpanelen, klicka på rubrikfältet på panelen 
Datumintervall och välj sedan på popup-menyn bland följande 
alternativ: Idag, igår, den här veckan, förra veckan eller 
anpassat intervall.  
 

När alternativet Anpassat intervall har valts kan användaren 
klicka på start- och slutdatum inom sju dagar och sedan klicka 
på knappen Använd. 

 

RemoteLog-portal, visa behörigheter 
 

 

Kund 
 

Återförsäljare 

 

Aktivitetstidslinje, motordriftstider 
 

 

Ja 
 

n/a 
 

 

Aktivitetsstatistik och användning 
 

Ja 
 

n/a 
 

 

Nuvarande aktivitet, senaste start 
 

Ja 
 

Ja 
 

 

Produktmätvärden 
 

 

Ja 
 

n/a 

 

Genomsnittlig bränsleförbrukning 
 

 

Ja 
 

Ja 

 

Bränsleförbrukning, bränslenivå 
 

 

Ja 
 

n/a 

 

Senast kända maskinplats 
 

 

Ja 
 

Ja 

 

Maskinplatsens stigar 
 

 

Ja 
 

n/a 

 

Diagnostiska felkoder och detaljerad information 
 

 

Ja 
 

Ja 

 

Mekaniska data 
 

 

Ja 
 

Ja 

 

Servicebulletiner 
 

 

n/a 
 

Ja 

 

Visa statistik över användning av satellitnätverk 
 

 

Ja 
 

Ja 

 

Sammanfattningsrapport för maskin 
 

 

Ägare 
 Version 

 

Återförsäljarens 
version 

 

 
 

Sökruta 
 

Tillåter användaren att söka efter en specifik maskin med 
antingen maskinnamn eller serienummer. 
 

 
 

Hem 
 

Användaren kommer tillbaka till huvudskärmen på 
instrumentpanelen var som helst i systemet. 
 

 
 

Analysmeny 
 

Visar analysskärmen, där användaren kan se olika diagram 
och tabeller angående maskiners tidigare aktiviteter och 
prestanda. 
 

 
 

Inställningsmeny  
 

Visar ytterligare systemalternativ i inställningspanelen. 
 

 
 

Hjälp 
 

Visar popup-fönster för hjälp som ger hjälp med 
systemfunktioner. 
 

 
 

 

Logga ut  
 

Tillåter användaren att logga ut från RemoteLog-systemet. 
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Maskinsökning 
 

Sökrutan tillåter användaren att söka på antingen maskinens 
serienummer eller maskinalias.   
 

 

 
 

 

 

 

 

Analysmeny 
 
Klicka på analyskonen i rubrikfältet för att öppna flikarna 

Aktivitet, Bränsle, Mekanisk, Diagnostik, Plats och Maskin.  
 

Från dessa flikar kan användaren visa olika diagram och 
tabeller angående maskinernas tidigare aktiviteter och 
prestanda samt skapa rapporter på begäran.  
 
 
 

Aktivitetsflik 
 

 
 
 
 

Skapa aktivitetsrapporter på begäran  
 

• Klicka på menyikonen för analys i rubrikfältet och 
klicka sedan på fliken Aktivitet.  

 

• Välj lämplig grupp på rullgardinsmenyn 
Maskin/arbetsgrupp och klicka sedan på panelen 
Datumintervall och välj önskad tidslinje i popup-
menyn.  

 

• Klicka på rullgardinsmenyn Maskintyp, klicka på 
önskad maskintyp och klicka sedan på tillämpliga 
maskiner i rullgardinsmenyn Maskin.  

 

• Välj önskat rapportnamn på panelen till vänster på 
skärmen. 

• Klicka på knappen Schemalägg rapport för att 
generera den här rapporten regelbundet. 

 

• Klicka på knappen Hämta för att exportera rapporten i 
CSV-, Excel- eller PDF-format. 

 

 

 

Bränsleflik 
  

 
 

 

 

Skapa bränslerapporter på begäran 
ENDAST tillgängligt på kundkonton 

 

Klicka på menyikonen för analys i rubrikfältet och klicka sedan 

på fliken Bränsle.  
 

• Välj lämplig grupp på rullgardinsmenyn 
Maskin/arbetsgrupp och klicka sedan på panelen 
Datumintervall och välj önskad tidslinje i popup-
menyn.  

 

• Klicka på rullgardinsmenyn Maskintyp, klicka på 

önskad maskintyp och klicka sedan på tillämpliga 

maskiner i rullgardinsmenyn Maskin.  
 

• Välj önskat rapportnamn på panelen till vänster på 
skärmen.  

 

• Klicka på knappen Schemalägg rapport för att 

generera den här rapporten regelbundet. 
  

• Klicka på knappen Hämta för att exportera rapporten i 

CSV-, Excel- eller PDF-format. 
 

 

 

 

 

OBS! 

 

Denna sökmotor tillåter inte användning av jokertecken, 

som * och ?. 
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Fliken Mekanik 
 

 
 

 

 

Skapa mekanikrapporter på begäran 
 

• Klicka på menyikonen för analys i rubrikfältet och 
klicka sedan på fliken Mekanik.  
 

• Välj lämplig grupp på rullgardinsmenyn 
Maskin/arbetsgrupp och klicka sedan på panelen 
Datumintervall och välj önskad tidslinje i popup-
menyn.  
 

• Klicka på rullgardinsmenyn Maskintyp, klicka på 
önskad maskintyp och klicka sedan på tillämpliga 
maskiner i rullgardinsmenyn Maskin. 
 

• Välj önskad grafstil på rullgardinsmenyn Diagram.  
Alternativ: Linjediagram, arealdiagram eller kolumndiagram. 
 

• Klicka på listrutan Mätvärden, välj önskade mätvärden 
för rapporten.  
 

• I popup-fönstret Visa mer väljer du önskad rapport i 
listrutan. Klicka på knappen Uppdatera för att lägga 
till rapporter från Visa mer i listan som visas på 
panelen till vänster om fönstret. 

 

• Klicka på knappen Schemalägg rapport för att 
generera den här rapporten regelbundet.  

 

• Klicka på knappen Hämta för att exportera rapporten i 
CSV-, Excel- eller PDF-format. 
 
 

 

 

 

 

Fliken Diagnostik 
 

 
 
Klicka på hjälpikonen för att se ytterligare information om den 

specifika SPN-koden. 
 
                  

 

Skapa diagnosrapporter på begäran 
 

Klicka på menyikonen för analys i rubrikfältet och klicka sedan 
på fliken Diagnostik.  
 

• Välj lämplig grupp på rullgardinsmenyn 
Maskin/arbetsgrupp och klicka sedan på panelen 
Datumintervall och välj önskad tidslinje i popup-
menyn.  
 

• Klicka på rullgardinsmenyn Maskintyp och klicka på 
önskad maskintyp.  

 

• För att spara val, klicka på knappen Uppdatera längst 
ner i popup-fönstret. 

 

• Klicka på rullgardinsmenyn Maskintyp och klicka på 
tillämpliga maskiner.  
Alternativ: Markera alla, avmarkera alla 

 

• För att spara val, klicka på knappen Uppdatera längst 
ner i popup-fönstret. 
 

• Välj önskad kodtyp på panelen till vänster på 
skärmen.  
Alternativ: Alla, Kritiska, Varning och när det är tillgängligt, 
Fel och Skydda.  

 

• Klicka på knappen Schemalägg rapport för att 
generera den här rapporten regelbundet.  

 

• Klicka på knappen Hämta för att exportera rapporten i 
CSV-, Excel- eller PDF-format. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS!  

 

Mekanisk information i RemoteLog uppdateras i slutet av varje dag. 

 



                

Tigercat RemoteLog användarmanual – V 9.1 

                                                

10 

 

Fliken Plats 
ENDAST tillgängligt på kundkonton 

 

 
 

Uppdaterade platser sänds via satellit var tionde minut. 
 

 

 

Skapa platsrapporter på begäran  
 

• Klicka på menyikonen för analys i rubrikfältet och 

klicka sedan på fliken Plats.  
 

• Välj lämplig grupp på rullgardinsmenyn 

Maskin/arbetsgrupp och klicka sedan på panelen 

Datumintervall och välj önskad tidslinje i popup-

menyn.   
 

• Klicka på rullgardinsmenyn Maskintyp, klicka på 

önskad maskintyp och klicka sedan på tillämpliga 

maskiner i rullgardinsmenyn Maskin. 
 

• Välj Spårningsöversikt på panelen till vänster på 

skärmen. 
 

• KML-ikonen anger alternativet att exportera filer i 

KML-format. 
 

• Klicka på knappen    Schemalägg rapport för att 

generera den här rapporten regelbundet. 
  

• Klicka på knappen Hämta för att exportera rapporten i 

CSV-, Excel- eller PDF-format. 
 

 

 

 

 

 

Fliken Maskin 
ENDAST tillgängligt på kundkonton 

 

 

 
 
 

Visa maskinrelaterad information  
 

• Klicka på menyikonen för analys som finns i 
rubrikfältet och klicka sedan på fliken Maskin.  

 

• Välj önskad maskin på rullgardinsmenyn i fliken 
Maskin. 

 

• Härifrån har användaren också möjlighet att ställa in 
schemalagda rapporter samt exportera rapporter i 
CSV-, Excel- eller PDF-format.  
 

 

 

Inställningsmeny 
 

• Klicka på menyikonen Inställningar för att komma till 

inställningspanelen.  
 

 

 

Åtkomst till hjälpdialogfönster 
  

1. Från instrumentpanelen klickar du på hjälpikonen i 
rubrikfältet för att visa tillgänglighet.  

 

2. Klicka på den orangea hjälpikonen för att visa 
detaljer. 

 

3. Stäng genom att klicka på X i popup-fönstret. 
 

4. Sedan klickar du på hjälpikonen i rubrikfältet.  
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5. Från andra platser i RemoteLog visas tillgängliga 

hjälpdialogfönster i grönt högst upp i fönstret. Klicka 

på hjälpikonen när den finns tillgänglig. 
 

6. Stäng genom att klicka på X i popup-fönstret. 
 

 
 

 

 

Kartvy 
 

 
 

 

 

Kartvyförklaring 
 

 

Anpassade kartor 
 

Användaren måste först ladda ner anpassade kartor och 
sedan välja önskad karta från kartmenyn. Den anpassade 
kartan ligger över kartvyn. 
 
 

 

 

 

Funktionen stigar  
ENDAST tillgängligt på kundkonton  

 
Med den här funktionen kan användaren växla mellan stigläge 
och den vanliga vyn för alla maskiner. Om du väljer den här 
ikonen rensar tidigare visade stigar. Ikonen stigar tillåter 
användaren att se den väg en maskin har passerat under ett 
valt tidsintervall.  
   
 
 

Aktivera stigar 
 

• Klicka på panelen Datumintervall i rubrikfältet och välj 
önskad tidslinje i popup-menyn.  
 

• Klicka på menyikonen kartan i det övre högra hörnet 
av kartvyn och klicka sedan på ikonen stig På i 
popup-menyn.  
 

• Från popup-menyn väljer du de maskiner som du vill 
visa stigar för. Användaren kan visa stigar för en 
maskin i taget. 

 
 

 

Satellitkarta 
 

Klicka på den här ikonen på kartmenyn för att ställa in 

satellitvisning. 
 

 
 

 

Terrängkarta 
 

Klicka på den här ikonen på kartmenyn för att ställa in 

terrängvisning. 
 

 
 

 

Stigar Av 
 

Klicka på den här ikonen på kartmenyn för att gömma funktionen 

Stigar.  
 

 
 

Stigar På 
 

Klicka på den här ikonen på kartmenyn för att visa funktionen 

Stigar. 
 

        
 

Största kartvy 
 

Klicka på den här ikonen på kartmenyn för att välja den största 

kartvisningsinställningen. 
 

 
 

Medelstor kartvy  
 

Klicka på den här ikonen på kartmenyn för att välja den 

medelstora kartvisningsinställningen. 
 

 
 

Minsta kartvy 
 

Klicka på den här ikonen på kartmenyn för att välja den minsta 

kartvisningsinställningen. 
 

          
 

Kartmeny (prickigt fält) 
 

Ger en popup-meny med ytterligare kartikoner som gör att 
användaren kan ändra kartvisningen. 
 

 
 

Maskinens prickiga fält  
 

Visar maskinens geografiska läge på kartan. 
 

  

Vägkarta  
 

Klicka på den här ikonen på kartmenyn för att ställa in 

vägvisning. 
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Musfunktion 
 

Om du pekar muspekaren över en kartprick visas det sista 
datum som maskinen rapporterade, företaget namn och 
maskinserienummer. 
 

Om du klickar på kartpricken visas ytterligare maskinrelaterad 
information i en sidopanel. 
 

KUNDENS KONTOVY 
   

 

 
ÅTERFÖRSÄLJARENS KONTOVY 

 

 
 
 
 

INSTRUMENTPANEL 
 

RemoteLog-instrumentpanelen ger snabb åtkomst till data som 

är viktig för övervakning av maskiner. 
  

 

 

Aktivitetsinstrumentpanel 
 

Visar en färgkodad tidslinje baserat på det valda tidsintervallet. 
Varje färg representerar maskinens olika aktivitetstillstånd.  
 

Håll muspekaren över en viss region i tidslinjen för att visa 
ytterligare detaljer om den valda händelsen.   
 

KUNDENS VY ÖVER AKTIVITETSINSTRUMENTPANEL 
 

 
 

ÅTERFÖRSÄLJARENS VY ÖVER AKTIVITETSINSTRUMENTPANEL 
 

 
 

 

 

Maskininformation 
 

Om du klickar var som helst på maskinen  visas en 
expanderbar panel. 
 

KUNDENS KONTOVY 
 

 

 
ÅTERFÖRSÄLJARENS KONTOVY 

 

 

 
 
 

Systemindikatorer 

 

  
Båda ikonerna visas i grönt, indikerar maskiner utrustade med 
både RemoteLog och LogOn. 
 

  
Båda ikonerna visas i grått, indikerar att maskinen inte är utrustad 
med varken RemoteLog eller LogOn. 
 

  
Den övre ikonenvisas i grönt och den nedre ikonen visas i grått, 
indikerar att maskinen bara är utrustad med RemoteLog.   
CloudGate-baserat system  

  
Den övre ikonenvisas i grått och den nedre ikonen visas i grönt, 
indikerar att maskinen bara är utrustad med LogOn.   
Inget satellitmodem installerat.   
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Produktmätvärden  
 

Klicka på informationsikonen på instrumentpanelen som finns  
bredvid önskad maskin,     visar ett popup-fönster som ger 
en snabb översikt över aktuella produktionsöversiktsdata.  
 

 Föråldrad rapportering  
ENDAST tillgängligt på återförsäljarkonton  

 
o Ikonen anger att maskinen inte har 

rapporterat under den senaste veckan. 
 

 Kartlokaliserare 
ENDAST tillgängligt på återförsäljarkonton  

 
o Välj den här ikonen för att se maskinens 

senast kända plats på Google Maps.       
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genväg till aktivitetsrapporter på begäran  
ENDAST tillgängligt på kundkonton  

 

• Från instrumentpanelen klickar du på fliken Aktivitet 
och sedan på Analysaktivitetsikonen till höger om 
aktivitetsraden. Detta tar användaren direkt till data 
för den valda maskinen. 

 

• Välj lämpligt datumintervall och klicka sedan på 
panelen Datumintervall och välj önskad tidslinje i 
popup-menyn.  

 

• Maskintyp och maskinpaneler fylls automatiskt på den 
valda maskinen.  

 

• Välj önskat rapportnamn på panelen till vänster på 
skärmen. Tillgängliga alternativ listas på den vänstra 
panelen.  

 

• Klicka på knappen Schemalägg rapport för att 
generera den här rapporten regelbundet. 

 

• Klicka på knappen Hämta för att exportera rapporten i 
CSV-, Excel- eller PDF-format. 

 
 
 
 
 

Bränsleinstrumentpanel 
ENDAST tillgängligt på kundkonton 

 
Visar horisontella bränslemätare tillsammans med den senaste 
bränsleavläsningen, rapportens ålder, senaste aktivitet och 
effektiv bränslehastighet (7 dagar).  
 

 
 
Rapportens ålder – Anger hur lång tid som gått sedan 
maskinen senast sände information via satellit. 
 
Senaste aktivitet – Anger det senaste datum som maskinen 
rapporterade om någon aktivitet. 
 
Effektiv bränslehastighet (7 dagar) – Anger den 
genomsnittliga bränsleförbrukningshastigheten för de senaste 
sju dagarna av maskinaktivitet, endast med perioder med 
produktionsaktivitet och exklusive maskinens tomgång. 
 
Uppskattat återstående bränsle – Beräknas med hjälp av 
den genomsnittliga totala bränsleförbrukningshastigheten för 
de senaste sju dagarna och motorns driftstid sedan den senast 
rapporterade bränslenivån, för att förutsäga den återstående 
tiden innan allt bränsle är uttömt. 
 
 
 

Genväg till bränslerapporter på begäran 
ENDAST tillgängligt på kundkonton  

  

• Från instrumentpanelen klickar du på fliken Bränsle 
och sedan på Analysbränsleikonen till höger om 
bränsledataraden. Detta tar användaren direkt till data 
för den valda maskinen. 

 

• Välj lämpligt datumintervall och klicka sedan på 
panelen Datumintervall och välj önskad tidslinje i 
popup-menyn.  

 

• Maskintyp och maskinpaneler fylls automatiskt på den 
valda maskinen.  

 

• Välj önskat rapportnamn på panelen till vänster på 
skärmen.  
Alternativ: Bränsleförbrukningshastighet, total 
bränsleförbrukning, bränslenivåhistorik och 
tankningsprognos. 

 

• Klicka på knappen Schemalägg rapport för att 

generera den här rapporten regelbundet. 
 
 

VARNING:  

 

Uppgifter om produktionsmätdata bör inte användas för att fastställa 
ekonomisk ersättning, betalningar eller kommersiella transaktioner. 
Produktionsdata är endast avsedda att ge en allmän uppskattning. 
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• Klicka på knappen Hämta för att exportera rapporten i 

CSV-, Excel- eller PDF-format. 
 

 

 

Instrumentpanelen Mekanik 
 
Ger en sammanfattning av maskinens mekaniska poster och 
andra dataposter, såsom motorkylvätsketemperatur, 
motortimmar och hydrauloljetemperatur. Mekanisk information 
i RemoteLog uppdateras i slutet av varje dag. 
 

 
 

 

 

Genväg till mekanikrapporter på begäran 
  

• Från instrumentpanelen klickar du på fliken Mekanik 
och sedan på Analysmekanikikonen till höger om 
mekanikdataraden. Detta tar användaren direkt till 
data för den valda maskinen. 

 

• Välj lämpligt datumintervall och klicka sedan på 
panelen Datumintervall och välj önskad tidslinje i 
popup-menyn.  

 

• Maskintyp och maskinpaneler fylls automatiskt på den 
valda maskinen. 

 

• Välj önskad grafstil på rullgardinsmenyn Diagram.  
Alternativ: Linjediagram, arealdiagram och kolumndiagram.  

 

• Klicka på listrutan Mätvärden, välj önskade 
mätvärden för rapporten.  
Alternativ: Max, Min, Genomsnitt, Värde, Histogram, Tid På 
och Tid Av.  

 

• Välj önskad rapport på panelen till vänster i fönstret.  
 

• Användaren kan välja Visa mer från listan och sedan i 
popup-fönstret välja önskad rapport från 
rullgardinsmenyn. Användaren kan välja flera 
rapporter.  
 

• Klicka på knappen Uppdatera för att lägga till 
rapporter från Visa mer i listan som visas på panelen 
till vänster om fönstret. 

 

• Klicka på knappen Schemalägg rapport 
 

•  för att generera den här rapporten regelbundet.  

• Klicka på knappen Hämta för att exportera rapporten i 
CSV-, Excel- eller PDF-format. 
 

 

 

Instrumentpanelen Diagnostik 
 
Tillåter användaren att visa och hantera varningar som har 
inträffat. Anpassade meddelanden är användarkontospecifika. 
Om du klickar på fliken Diagnostik visas ytterligare information 
som inte visas på huvudinstrumentpanelen.  
 

Genom att klicka på SPN-länken visas ett popup-fönster som 
visar ytterligare information om diagnosmeddelandet.  
 

 

 
När en felsökningsguide är tillgänglig visas en 
felsökningsknapp längst ner i popup-fönstret för felkoden. 
Klicka på den för att visa felsökningsinformation. 
 

Flytta mellan SPN popup-fönster med vänster- och 
högerpilarna. 
 

 
 

 

 

Diagnostikförklaring 

 

  
Anger det totala antalet meddelanden för alla listade maskiner efter 
svårighetsgrad. 
 

  
Anger att användaren kan filtrera listan efter maskin, SPN eller 
svårighetsgrad. 
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Anger att användaren kan sortera efter enskilda kolumner. 
 

  
Anger den aktuella sorterade kolumnen. 
 

  
Genom att klicka på triangelikonen, som finns på raden som innehåller 
lämpligt SPN-nummer, ges en sammanfattning av antalet felkoder av 
olika svårighetsgrad för den maskinen.                                                                  
 

 

 

 

Diagnostiska kodkällor 

 
 
Motor 
 

 
Diagnostiska koder kommer alla från motorns ECU. 
 

 
 
Maskin 
 

 
Diagnostiska koder kommer alla från maskinstyrningssystemet, 
som vanligtvis inkluderar de hydrauliska och elektriska systemen. 
 

 
Telematik 
 

 
Diagnostiska koder hämtas specifikt från telematiksystemet.  
 

 
Anpassade 

 
Diagnostiska koder kommer från maskindiagnostiska ändamål 
och används inte ofta. 
 

 

 

 

Diagnostiska kodallvarlighetsgrader 

 

 
 
 

Genväg till diagnostikrapporter på begäran 
 
Från instrumentpanelen klickar du på fliken Diagnostik och 
sedan på Analysdiagnostikikonen till höger om 
diagnostikdataraden. Detta tar användaren direkt till data för 
den valda maskinen. 
 

• Välj lämpligt datumintervall och klicka sedan på 
panelen Datumintervall och välj önskad tidslinje i 
popup-menyn.  

 

• Maskintyp och maskinpaneler fylls automatiskt på 
specifika maskinen.  

 

• Välj önskad kodtyp på panelen till vänster på 
skärmen.  
 

• Klicka på knappen Schemalägg rapport för att 
generera den här rapporten regelbundet.  

 

• Klicka på knappen Hämta för att exportera rapporten i 
CSV-, Excel- eller PDF-format. 
 

 
 

Instrumentpanel för sms 
 
När alternativet Sms köpts tillåter menyn Sms i RemoteLog 
användaren att skicka och ta emot sms mellan maskinens 
LogOn och RemoteLog med hjälp av ett satellitnätverk.  
 

Med den här funktionen finns det inget behov av 
mobilnätverkstäckning på maskinens arbetsplats.   
 

 
 
Inom LogOn, vid maskinen, när du är inloggad som: 
 

- operatör eller ägare kan meddelanden skickas till 
maskinägaren och återförsäljarens mottagare i 
RemoteLog. 

 

- tekniker kan meddelanden skickas till maskinägaren, 
återförsäljaren, Tigercat-tjänsten, Tigercat-
fältförsäljning och RemoteLog-
administratörsmottagare i RemoteLog. 

 

Konversationer mellan LogOn-operatören/-ägaren och 
RemoteLog-maskinägaren är privata och inte tillgängliga för 
återförsäljare, försäljningsrepresentanter eller Tigercat-service.   
 

Detta system stöder sms som innehåller tecken som inte är 
engelska. Inga filer eller bilder kan bifogas dessa 
meddelanden.   
 

RemoteLog-användare kan ställa in sitt konto för att 
vidarebefordra alla mottagna sms. Meddelanden kan bara 
skickas till en maskin från RemoteLog-portalen. 
 

Om maskinen inte körs när meddelandet skickas från 
RemoteLog kommer meddelandet bara när maskinen startas 
upp igen. 
  

 
Kritisk 

 
Indikerar ett problem som är tillräckligt allvarligt för att stoppa 
maskinen. 
 

 
Alarm 

 
Indikerar ett problem med maskinen men operatören behöver 
inte stanna omedelbart. 
 

 
Funktionsfel 
 

 
Om tillgängligt, indikerar att ett delsystem inte fungerar. 
 

 
 
Skydda 
 

 
Om tillgängligt, indikerar att det finns en förebyggande 
varningsskada. Om den lämnas obevakad under lång tid kan 
det orsaka allvarliga skador på maskinen. 
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Tillstånd inom RemoteLog – Kund  

 

 

 

 

Tillstånd inom RemoteLog – Återförsäljare  
 

 

 

 

Lägsta maskinkrav för sms-funktion 
 

1. Maskin utrustad med LogOn-telematiksystem och 
RemoteLog-satellitmodem. 

 

2. LogOn-firmware uppdaterad till version 2.8 eller 
senare.  

 

3. Dataplan för sms.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förklaring för sms 

  

  
Sms-plus-ikonen startar en ny konversation med sms. 
 

  
Sms-vyikonen anger att användaren endast kan visa en 
befintlig konversation. 
 

  
Sms-redigeringsikonen anger att användaren kan delta i en 
befintlig konversation. 
 

  
Anger antalet olästa sms. 
 

 

 

 

Skapa ett nytt sms i RemoteLog 
 

• Klicka på fliken Sms i rubrikfältet och klicka sedan på 
ikonen sms-plus. Ett popup-fönster Starta ny 
konversation visas.  
 

• Välj lämplig maskin på rullgardinsmenyn Maskin och 
välj sedan den avsedda mottagaren på 
rullgardinsmenyn Maskinanvändare. 

 

• Klicka på ikonen sms-plus i det nedre högra hörnet av 
popup-fönstret.  

 

• Skriv sms:et i popup-fönstret för konversationen och 
klicka sedan på knappen Skicka  i det nedre högra 
hörnet av fönstret. 

 
 
 

Delta i en befintlig konversation 
 

På sms-instrumentpanelen anger ikonen sms-vy bredvid en 
befintlig konversation att användaren bara kan visa 
konversationen. En sms-redigeringsikon anger att användaren 
kan delta i en befintlig konversation. 
 

 

 

 

 

 

Ägarkonton 
LogOn-maskin 

 

RemoteLog-portal 

 

Operatör 

 

Ägare 

 

Tekniker 

 

Maskinägare 

 

Visa och 

skicka  

 

Visa 

och 

skicka 

 

Visa och 

Skicka  

 

Återförsäljare 

 

Visa 

endast 

 

Visa 

endast 

 

n/a 

 

Tigercat Servicerep.  

 

n/a 

 

n/a 

 

n/a 

 

Tigercat Fältservicerep.  

 

n/a 

 

n/a 

 

n/a 

 

RemoteLog-administratör  

 

n/a 

 

n/a 

 

n/a 

 
Återförsäljarkonton 

LogOn-maskin 

 
RemoteLog-portal 

 
Operatör 

 
Ägare 

 
Tekniker 

 
Maskinägare 

 
n/a 

 
n/a 

 
Visa 

endast 

 
Återförsäljare 

 
Visa och 
skicka 

 
Visa och 
skicka 

 
Visa och  
Skicka  

 
Tigerca Servicerep.  

 
n/a 

 
n/a 

 
Visa 

endast 

 
Tigercat Fältservicerep.  

 
n/a 

 
n/a 

 
Visa 

endast 

 
RemoteLog-administratör  

 
n/a 

 
n/a 

 
Visa 

endast 

OBS! 

CloudGate telematik stöder inte textmeddelanden. Maskiner med 

CloudGate måste uppgraderas till LogOn med hjälp av ett 

eftermonteringskit. För mer information om eftermonteringssatser 

för telematik, kontakta din lokala Tigercat-återförsäljare. 
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Ställa in vidarebefordran av sms till ett e-postmeddelande 
 

• Från rubrikfältet klickar du på menyn Inställningar, 
sedan på panelen till vänster på skärmen, klickar du 
på knappen Utrustning och sedan på knappen Sms. 
 

• Välj Vidarebefordra sms från rullgardinsmenyn. 
Alternativen är: Ingen, Endast deltagare eller Alla. 
 
 

 

PANELEN INSTÄLLNINGAR 
 

Mitt konto 
 
 

Ändra Mitt konto-inställningar 
 

• Från rubrikfältet klickar du på menyn Inställningar, 
sedan på panelen till vänster på skärmen väljer du 
knappen Mitt konto.  

 

• För att redigera språk, tidszon, måttenhet och/eller 
för-/efternamn, klicka på rullgardinsmenyn, gör 
ändringar och klicka sedan på Spara-knappen. 

 

• Återförsäljare kan klicka på knappen Begär      för 
att få de aktuella inloggningsuppgifterna loggade 
direkt till dem.  

 

 

 

Utrustning  
 

Hantering  
ENDAST tillgängligt på kund-, återförsäljar- och filialadministratörskonton 

 

Administratörerna kan ändra maskinnamnet som visas i 
RemoteLog för att representera maskinen snarare än bara 
maskinens serienummer.  
 
 
 

Ändra maskinnamn 
ENDAST tillgängligt på kund-, återförsäljar- och filialadministratörskonton 

 
Sök efter önskad maskin med namn eller serienummer. klicka 
på pennikonen, gör ändringar och klicka sedan på Spara-
knappen. 
 

När kundadministratören ändrar ett maskinnamn visas den nya 
etiketten i alla kundkonton. 
 

När en återförsäljarfilialadministratör ändrar ett maskinnamn 
visas återförsäljaraliaset på alla återförsäljarkonton och 
påverkar inte kundens vy. 
 

 
 
 
 

Genväg för att visa servicemeddelanden 
ENDAST tillgängligt på återförsäljarkonton 

 
Klicka på ikonen Servicemeddelanden ,     som är en genväg 
som tar användaren direkt till fönstret Servicemeddelande. 
 
 
 

Servicemeddelanden (PSB:er)  
ENDAST tillgängligt på återförsäljarkonton 

 

Återförsäljare kan se utestående PSB:er för varje maskin. 
Sökverktyget gör det möjligt för användare att söka på 
maskinens serienummer, maskinnamn och PSB-beskrivning. 
Antalet utestående PSB:er anges längst ner på kortet. 
 
 
 

Visa maskinens servicemeddelanden (PSB:er) 
 

Ange maskinens namn eller serienummer och klicka sedan på 
Sök-knappen. Klicka på PSB-numret (anges i blått) för att visa 
PSB-informationen.  
 

Använd vänster- eller högerpilarna för att gå igenom alla PSB-
enheter per maskin. 
 

 
 

 

 

Sms 
 
Bestämning av dataplanens status 
 
Paket för sms som betalas vid användning finns tillgängliga via 
Tigercat-återförsäljare och säljs i paket om 25, 50, 100 eller 
250 sms. Vid inköp visas panelen Sms under användarens 
RemoteLog-konto och visar information om plannamn, sms-
gräns och kvarvarande sms.  
 

Maskiner som har använt upp sin dataplan är markerade i 
rosa. 
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Vidarebefordra meddelanden till en e-post 
 

• Från rubrikfältet klickar du på menyn Inställningar, 
sedan på panelen till vänster på skärmen, klickar du 
på knappen Utrustning och sedan på knappen Sms.  
 

• Välj Vidarebefordra sms från rullgardinsmenyn. 
Alternativen är: Ingen, Endast deltagare eller Alla. 
 
 
 

Granska maskinens dataplaner 
 

• Från rubrikfältet klickar du på menyn Inställningar, 
sedan på panelen till vänster på skärmen, klickar du 
på knappen Utrustning och sedan på knappen Sms. 
Den här panelen visar plannamn, sms-gräns och 
återstående sms för varje maskin.  

 

 

 

Kartor 
 

På inställningssidan för kartor kan användare ladda upp och 
hantera anpassade kartor som de kan visa per arbetsgrupp. 
Användare måste först skapa en arbetsgrupp innan de kan 
ladda upp kartor.   
 

Alla uppladdade kartor visas under kartan.  
 

 
Uppdatera anpassade kartor 
 

• Tryck på plus-knappen för att lägga till en ny karta. 
Ange ett kartreferensnamn och välj kartfil från 
rullgardinsmenyn Ladda upp.  
Formatalternativ: KML eller KMZ.   
 

• Tilldela sedan en eller flera arbetsgrupper till kartan. 
Tillgängliga arbetsgrupper visas i den vänstra 
kolumnen. Tilldelade arbetsgrupper visas i den högra 
kolumnen.  
 

• Klicka på önskade arbetsgrupper i den vänstra 
kolumnen för att tilldela specifika arbetsgrupper till 
kartan. Detta flyttar markeringarna över till höger 
kolumn.  

 

• För att ta bort kartsynlighet för specifika 
arbetsgrupper, klicka på arbetsgrupperna i den högra 
kolumnen.   

 

• Klicka på de dubbla högra pilarna ovanför den 
vänstra kolumnen för att tilldela alla tillgängliga 
arbetsgrupper till kartan.  

 

• För att snabbt hitta en arbetsgrupp som anges i 
antingen vänster eller höger kolumn skriver du 
arbetsgruppens namn i filterrutan ovanför respektive 
kolumn. 

 

• För att ta bort alla tilldelade arbetsgrupper, klicka på 

de dubbla vänsterpilarna ovanför den högra 

kolumnen.  
 

• Klicka på knappen Spara för att spara val. Klicka på 
visningsikonen  för att visa den uppladdade 
kartan. 

 
 
 

Redigera anpassade kartor 
 

• Klicka på pennikonen för att tilldela eller ta bort 
arbetsgrupper till/från den uppladdade kartan.  
 

• Klicka på ikonen Spara för att spara ändringar.  
 

• Klicka på ikonen Ladda ner för att ladda ner kartan. 
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Ta bort anpassade kartor 
Tillgängligt på användarkonto som ENDAST laddat upp 

 

• Alternativet att ta bort en anpassad karta är endast 
tillgängligt för den användare som ursprungligen 
laddade upp kartan. Ikonen Papperskorgen är bara 
synlig från uppladdarens konto.  

 

• Klicka på ikonen Papperskorgen för att ta bort kartan.   
 
 
 

Nätverkets dataanvändning 
 

Denna komponent på panelen Inställningar gör att användaren 
kan se hur mycket data varje maskin använder varje månad.  
 

Användaren kan komma åt antingen flera eller enstaka 
maskiner, beroende på deras val. Data är tillgängliga i diagram 
eller tabellformat. 
 
 
 

Visa maskinens dataanvändning 
 

• Från rullgardinsmenyn i det övre högra hörnet kan 
användaren söka efter maskinnamn eller 
serienummer och sedan klicka på knappen Hämta för 
att exportera rapporten i CSV-, Excel- eller PDF-
format. I sökfönstret mitt på skärmen kan användaren 
visa historisk nätverksdataanvändning för den valda 
maskinen. 

 

• Användaren kan sortera datalistan genom att 
använda någon av kolumnerna genom att klicka på 
sorteringsikonen bredvid önskad sorteringsstatistik. 

 
VY MED FLERA MASKINER 

 

 
 

 

VY MED EN MASKIN 

 

 
 

 

 

Användarinställningar 
 

Anpassad diagnostik 
 

Detta avsnitt innehåller inställningsalternativen för 
användarnas RemoteLog-konton. Det låter användare skapa 
sin egen uppsättning anpassade varningsmeddelanden som 
svar på en maskin som rapporterar ett oväntat värde. 
Anpassade diagnostiska e-postmeddelanden skickas en gång 
om dagen när rapporten för slutet av dagen har skickats av 
maskinen. 
 
 
 

Skapa anpassade diagnostikmeddelanden 
 

• Om du vill lägga till ett nytt anpassat 
diagnostikmeddelande klickar du på plus-knappen 
längst upp till vänster på skärmen.  

 

• För enklare hantering av flera anpassade 
diagnostikmeddelanden kan användaren klicka på 
pennikonen för att ändra det visade namnet för ett 
meddelande och sedan klicka på knappen Spara. 

 

• Välj önskad kategori i listrutan Kategori; välj önskat 
målobjekt från rullgardinsmenyn Datapost; och välj 
önskad maskintyp på rullgardinsmenyn Maskintyp.  

 

• Om du vill kan du ange intervallet Min och Max för 
tillämpade värden för varningen.  
(t.ex. skicka en varning om fläkthastighet mellan 2 000–3 000 varv/minut.)  

 

• Välj önskad mättyp på rullgardinsmenyn Mättyp för att 
avgöra hur data samlas in.  
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• Välj önskad allvarlighetsgrad på rullgardinsmenyn 
Allvarlighetsgrad. Rött indikerar kritisk 
allvarlighetsgrad och bärnstensfärgad indikerar en 
varning.  

 

• För att hjälpa till med hantering av större listor med 
meddelanden kan användaren lägga till en 
beskrivning för ett anpassat diagnostikmeddelande.  

 

• Klicka på papperskorgen för att ta bort ett anpassat 
diagnosmeddelande. 
 

 
 

 

 

Display 
 

Från Användarinställningar och sedan Visning kan användaren 
välja mellan fyra inställningskategorier för att ställa in 
inställningar för RemoteLog-sidor.  
 

Visningsalternativ: Analytisk mekanisk visning, instrumentpanels 
mekaniska visning, maskinens musinställningar och kartvy. Varje 
inställning ställer in ett stort urval av artikelval. 
 
 

Analytisk mekanisk –Ger ett brett spektrum av analyser 
avseende mekaniska parametrar. 
 
Statistik mekanisk –Ger upp till åtta olika synliga objekt från 
den mekaniska instrumentpanelen.                  

 
Maskinmus – Ger alternativ för visning när du för muspekaren 
över en maskinprick på kartan. 
 
Kartvy – Ger visningsalternativ för standardkarttypen som 
används på instrumentpanelen.  
Alternativ: väg, satellit, terräng. 
 

 

 

 

Anpassa displayinställningar 
 

• Från rullgardinsmenyn Användarinställningar väljer du 
Display-knappen och väljer sedan typ av display på 
rullgardinsmenyn Inställning.  

 

• För att tilldela analytisk mekanisk eller 
maskinövervakning, klicka på önskat dataobjekt i 
listan Tillgänglig artikel i den vänstra kolumnen. Detta 
flyttar markeringen till höger kolumn. 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

  

 
• Om du vill ta bort ett dataobjekt från användarens val 

klickar du på objektet i den högra kolumnen. 
 

• Klicka på de dubbla högra pilarna ovanför den 
vänstra kolumnen för att tilldela alla tillgängliga 
artiklar. 

 

• För att ta bort alla tilldelade dataartiklar, klicka på de 
dubbla vänsterpilarna ovanför den högra kolumnen. 

 

• För att snabbt hitta en artikel som anges i antingen 
vänster eller höger kolumn skriver du artikelns namn i 
filterrutan ovanför respektive kolumn. Användaren 
kan välja flera artiklar samtidigt. 

 

• För att tilldela en alternativ kartstil väljer du Kartvy 
från rullgardinsmenyn Inställning och väljer sedan 
Grundläggande, Satellit eller Topografisk från 
rullgardinsmenyn Artikel. 
 

 

 

 

 

 

• Klicka på Spara-knappen. 
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• För att tilldela instrumentpanelens mekaniska 
skärminställningar, klicka på rullgardinsmenyn Artikel. 
Gör ditt val och välj sedan ett alternativ från 
rullgardinsmenyn Mätvärde (om tillämpligt).  

 

• Klicka på plus-knappen. Valet visas nu på skärmen.  
 

• För att ta bort ett val, klicka på minus-knappen 
bredvid det. 
 

 
 
 
 

Maskinfilter  
ENDAST tillgängligt på icke-administratöranvändarkonton 

 
Från datorfilter kan användaren filtrera de specifika datorer 
som de vill se i sitt RemoteLog-konto.  
 
 
 
 
 
 

• Maskiner kan filtreras efter maskintyp, maskinmodell 
och/eller maskinägare.   

 

• Användare måste underhålla och uppdatera 
maskinfilter för att se nya maskiner 

 
 

 

Välja maskinfilter  
 

• Välj önskad maskintyp på rullgardinsmenyn 
Maskintyp och välj önskad maskintyp på 
rullgardinsmenyn Maskintyp.   

 

• Återförsäljare har också möjlighet att välja från en 
rullgardinsmeny för ägare. 

 

• Klicka på Spara-knappen. Efter att ha sparats visas 
filtret i den nedre halvan av skärmen.   

                        

 
 

 

 

Redigera/ta bort maskinfilter 
 

• Om du ändrar dessa filter tas alla maskiner som inte 
matchar bort från dina arbetsgrupper. Du måste lägga 
till dessa maskiner om du vill visa dem igen. 

 

• Om du vill redigera maskinfilterinformation klickar du 
på pennikonen bredvid filtret. Gör dina val och klicka 
på Spara-knappen.   

 

• Klicka på papperskorgen för att ta bort ett 
maskinfilter. 
 
 
 

Meddelanden 
 

Användaren kan konfigurera RemoteLog för att skicka 
diagnostiska aviseringar via e-post eller text till en angiven e-
postadress eller ett telefonnummer.  
 

Meddelanden om kritisk kod (röd) skickas ut när koderna 
uppstår.  
 

Alla varningskodmeddelanden (gula) skickas ut i slutet av 
dagen som en del av dagens rapport.  
 

Meddelanden från motorn är alla meddelanden som kommer 
från motorns ECU.  
 

Meddelanden från maskinen är alla meddelanden som 
kommer från maskinstyrningssystemet, som vanligtvis 
inkluderar de hydrauliska och elektriska systemen.  
 

Telematikmeddelanden är specifika för telematiksystemet. 
Anpassade meddelanden kommer från maskindiagnostiska 
ändamål och används inte ofta. Diagnostiskmeddelanden 
skickas inte ut medan en maskin är i serviceläge. 
 

Antalet Ignorera listobjekt visas i den svarta rutan längst ner till 
höger på ikonen.  

 
För att expandera/komprimera filter, klicka på den blå raden 
Rapportera maskin. 

OBS! 

När maskinfilter finns på plats får användaren bara rapporter och diagnostiska 

meddelanden för de valda filtrerade datorerna 
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Lägga till/ta bort diagnostiskmeddelanden 
 

• Tryck på plus-knappen för att lägga till ett 
meddelande. Ange namn och e-postadress eller 
telefonnummer (sms) på den avsedda mottagaren.  
 

• Klicka på plus-knappen direkt bredvid e-postadressen 
för att spara mottagarens information. Användaren 
kan lägga till flera mottagare för att få 
diagnosmeddelanden. 

 

• För att ta bort en mottagare, klicka på papperskorgen 
bredvid e-postadressen.  

 

• Klicka på plus-knappen bredvid Filter för att 
konfigurera filter. Gör önskade filterval. 

 

• För att ta bort ett filter, klicka på papperskorgen längst 
ned i höger hörn.  

 

• För att byta namn på ett filter, klicka på pennikonen, 
ange önskad etikett och klicka sedan på knappen 
Spara.    (t.ex. John – Smith projekt, kritiskt) 

 

• För att ta bort diagnostikmeddelandet, klicka på 
papperskorgen längst upp i höger hörn. 

Ignoreringslista 
 

Användaren kan lägga till diagnostiska koder, till exempel 
”SPN 8020 Low Fuel” i Ignoreringslistan. Användaren kommer 
inte att få meddelanden om koder som finns i Ignoreringslistan. 
 

 
 

 

 

Lägga till i Ignoreringslista 
 

• Från fönstret Diagnostikmeddelanden, klicka på 
ikonen Ignoreringslista     för att visa den aktuella 
Ignoreringslistan och lägga till andra koder i 
Ignoreringslistan. 

 

• Välj antingen Alla eller önskad anpassat meddelande 
i fönstret Ignoreringslista för diagnostikmeddelanden. 
Detta filtrerar de koder som visas i rullgardinsmenyn 
Diagnostikkod.  
 

• Klicka på koden du vill lägga till i Ignorereringslistan 
på listrutan Diagnostikkod och klicka sedan på plus-
knappen bredvid den. Sökalternativ: SPN nr, SPN-
beskrivning, kodtyp och typ av allvarlighetsgrad: . 

• Klicka på papperskorgen för att ta bort ett 
meddelande från Ignoreringslistan.  

   

 

 

Rapporter 
 

Användare kan konfigurera olika rapporter som ska skickas ut 
enligt ett angivet schema. Schemalagda rapporter 
sammanställs baserat på användarinloggning och lokala 
tidszonsinställningar.  
 

Rapporter skickas ut via e-post cirka en timme efter midnatt i 
den lokala tidszonen.  
 

Användaren kan konfigurera en schemalagd rapport så att den 
skickas till flera e-postadresser.  
 

Det här avsnittet hur du aktiverar e-postmeddelandesystemet 
beskriver och viktigast av allt hur du dirigerar dessa 
meddelanden till en e-postadress. 
 
 
 

VARNING: 

 

Alla diagnoskoder visas för föraren i hytten. Maskinoperatörer, som första svar 
på alla maskinkoder, kräver utbildning för att upprätthålla personalens 
säkerhet, arbetsplatsens säkerhet och för att minimera skador. 
Telematikutsändning av kritiska koder är endast en bekvämlighet och inte en 
del av någon godkänd säkerhetspolicy eller procedur. 
 
Konfigurationen av meddelanden till en e-postadress förutsätter att adressen 
är giltig och att den kommer att finnas i framtiden. Om en e-postadress ändras 
måste alla RemoteLog-konfigurationer med den specifika adressen redigeras 
för att inkludera den nya e-postadressen. Förändringar av denna typ är på 
RemoteLog-användarens ansvar. 
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Skapa/ta bort schemalagda rapporter 
 

• Om du vill lägga till en schemalagd rapport, klicka på 
plus-knappen längst upp i höger hörn på skärmen. 
Välj Rapporttyp, Rapport, Frekvens och Exportera till i 
listrutorna.  
Formatalternativ: PDF, Excel, CSV och HTML. 
 

• Ange namn och e-postadress på den avsedda 
mottagaren. Användaren kan ange flera mottagare.  
 

• För att spara mottagarens namn och e-postadress, 
klicka på plus-knappen direkt bredvid kolumnen E-
post.  

 

• För att ta bort en kontakt, klicka på papperskorgen 
bredvid kolumnen E-postadress.  

 

• Från rullgardinsmenyn Maskin/arbetsgrupper väljer 
du en arbetsgrupp eller Alla maskiner som ska 
tilldelas rapporten. Alternativt, för att tilldela specifika 
maskiner, klicka på önskade maskiner i listan 
Tillgängliga maskiner i den vänstra kolumnen. Detta 
flyttar maskinerna till listan över tilldelade maskiner i 
den högra kolumnen.  

 

• För att snabbt hitta en maskin som anges i antingen 
vänster eller höger kolumn skriver du maskinens 
serienummer/namn i filterrutan ovanför respektive 
kolumn. 

 

• Klicka på de dubbla högra pilarna ovanför den 
vänstra kolumnen för att tilldela alla tillgängliga 
maskiner till rapporten som visas i listan. Alternativt, 
för att tilldela specifika maskiner, klicka på önskade 
maskiner i listan Tillgängliga maskiner i den vänstra 
kolumnen. 

 

• Alternativt, för att tilldela nya maskiner till befintliga 
rapporter, klicka på önskade maskiner i listan 
Tillgängliga maskiner i den vänstra kolumnen. Detta 
flyttar maskinerna till listan över tilldelade maskiner i 
den högra kolumnen.  
 

• För att ta bort alla tilldelade maskiner från rapporten, 
klicka på de dubbla vänsterpilarna ovanför den högra 
kolumnen. Alternativt, för att ta bort specifika 
maskiner, klicka på önskade maskiner i listan över 
tilldelade maskiner i den högra kolumnen. Detta tar 
bort maskinerna från listan över tilldelade maskiner i 
den högra kolumnen.  
 

• För att ta bort en schemalagd rapport, klicka på 
papperskorgen längst upp i höger hörn. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidslinjens visningstimmar 
 

Tidslinjens visningstimmar visar ett specifikt tidsintervall på 
instrumentpanelen. Det kan vara till hjälp att visa specifika 
driftstimmar (arbetsskift) för varje maskin istället för deras 
aktivitet under en 24-timmarsperiod. 
 

 
 

 

 

Ställa in tidslinjens visningstimmar 
  

• Välj skiftets start- och sluttid på rullgardinsmenyerna 
Från och Till.  
 

• Klicka på Spara-knappen. 
 

 

 

 

 

VARNING: 
 
När användaren har skapat en schemalagd rapport är det användarens ansvar att 
behålla listan över maskiner som tilldelats rapporten genom att tilldela den nya 
maskiner när nya maskiner läggs till i flottan. Innan du kör en schemalagd rapport, 
se till att arbetsgrupper, om tillämpligt, också innehåller alla lämpliga maskiner.  

 
Schemalagda rapporter som tilldelats en e-postadress uppdaterasinte automatiskt 
om e-postadressen ändras. Användaren måste redigera schemalagda rapporter 
om en e-postadress blir ogiltig eller om användaren inte längre vill skicka rapporter 
till en specifik e-postkontakt. 

 



                

Tigercat RemoteLog användarmanual – V 9.1 

                                                

24 

 

Arbetsgrupper 
 

Arbetsgrupper tillåter användaren att gruppera maskiner efter 
maskintyp, operatör, arbetsplats etc. Arbetsgrupper visas i 
rullgardinsmenyn Maskin/arbetsgrupp i rubrikfältet.  
 

Det är användarens ansvar att underhålla dessa 
arbetsgrupper. När du lägger till nya maskiner till användarens 
konto måste användaren uppdatera arbetsgrupperna manuellt. 
Om användaren inte kan underhålla arbetsgrupper är det 
bästa sättet att undvika att använda det här alternativet 
eftersom listan snabbt kan bli föråldrad. 
 

 
 

 

 

Skapa och underhålla arbetsgrupper 
 

• Tryck på plus-knappen för att lägga till en 

arbetsgrupp.  
 

• För att tilldela specifika maskiner till arbetsgruppen, 
klicka på önskade maskiner i listan Tillgängliga 
maskiner i den vänstra kolumnen. Detta flyttar 
maskinerna till listan över tilldelade maskiner i den 
högra kolumnen.  

 

• För att ta bort en maskin från arbetsgruppen, klicka 
på maskinen i den högra kolumnen. 

 

• Klicka på de dubbla högra pilarna ovanför den 
vänstra kolumnen för att tilldela alla tillgängliga 
maskiner i arbetsgruppen. 

 

• För att ta bort alla tilldelade maskiner från 
arbetsgruppen, klicka på de dubbla vänsterpilarna 
ovanför den högra kolumnen.  

 

• För att snabbt hitta en maskin som anges i antingen 
vänster eller höger kolumn skriver du maskinens 
serienummer/namn i filterrutan ovanför respektive 
kolumn. 
 

 
 
 

• Datumet visas som arbetsgruppens namn i det övre 
vänstra hörnet. Klicka på pennikonen för att byta 
namn på arbetsgruppen. För enklare hantering av 
arbetsgrupper rekommenderar vi att du tilldelar ett 
namn och senaste datum för revision 

(t.ex. Smokey Hill – 10/17/19).  
 

• För att radera en arbetsgrupp, klicka på 
papperskorgen bredvid den. 

 
 
 

Tilldela en favoritgrupp 
 

Användaren kan välja en favorit- eller standardgrupp som ska 
laddas när instrumentpanelen startas. Från rullgardinsmenyn 
med grupper, i det övre högra hörnet på skärmen, väljer du en 
grupp som favoritgrupp. 
 

För att ta bort favoritgruppen, klicka på Alla maskiner i 
rullgardinsmenyn. 
 

Favoritarbetsgruppen betecknas med en stjärnsymbol framför 
namnet på huvudinstrumentpanelen. När favoritgruppen tas 
bort (genom att klicka på Alla maskiner) försvinner 
stjärnsymbolen. 
 
 
 

Användare 
 

Hantera ditt konto  
ENDAST tillgängligt för kund- och återförsäljaradministratörskonton 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Söker efter en användare 
 

• Sök på antingen förnamn eller efternamn, inte båda 
tillsammans. 

OBS! 
 

Om du väljer hämtningsikonen får administratören fullständig lista 

över schemalagda rapporter och meddelanden per användare. 
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Byt användarens lösenord  
ENDAST tillgängligt på kundadministratörskonton 

 

• Från kontohanteringskortet klickar du på nyckelikonen 
för att göra ändringar.  

 

• Ange ett lösenord enligt de skapande regler som 
visas i popup-fönstret.  

 

• Ange lösenordet igen för att bekräfta och klicka på 
Spara-knappen.  

 
 
 

Lägga till ett nytt kundanvändarkonto 
ENDAST tillgängligt på kundkonton 

 

• Klicka på plus-knappen i det övre högra hörnet för att 
lägga till ett nytt konto i RemoteLog.  
 

• I popup-fönstret anger du ett användarnamn (måste 

innehålla mellan 3 och 20 tecken och får endast innehålla 
alfanumeriska tecken, liggstreck och punkt).  

 

• Klicka på knappen Verifiera för att kontrollera om det 
angivna användarnamnet är giltigt.  

 

• När ett användarnamn har godkänts öppnas fönstret 
Kontoinformation. Ange önskad information och klicka 
sedan på knappen Spara.  

 
 

TIPS: Ett enkelt sätt att skapa ett användarnamn är att använda den första 
delen av personens e-postadress (texten före @-symbolen i deras e-
postadress), som vanligtvis är tillräckligt unik. Om användarnamnet inte 
accepteras kan du försöka lägga till en siffra.  (t.ex. bsmith1) 
 
 

 

Ta bort ett kundanvändarkonto 
ENDAST tillgängligt på kundadministratörskonton 

  

På kontohanteringskortet kan administratörer ta bort åtkomst 
för en användare permanent genom att klicka på 
papperskorgen. När den väl har valts kommer användaren att 
uppmanas att bekräfta borttagningen.  
 

 

 

Lägga till/ta bort åtkomst för återförsäljaranställda 
 
Alla återförsäljaranställda kräver Tigercat-utfärdade 
inloggningsuppgifter för RemoteLog-åtkomst.  
 

För att få Tigercat-inloggningsuppgifter ska du skicka en 
begäran via e-post till custserv@tigercat.com. Ange namn, e-
post, titel och filial. När kontot har aktiverats har användaren 
RemoteLog-åtkomst.   
 

För att ta bort åtkomst för en återförsäljare, kontakta 
custserv@tigercat.com.  
 
 
 

Tilldela specifika maskiner till en person.  
ENDAST tillgängligt för kund- och återförsäljaradministratörskonton 

 
Detta alternativ tillåter kund- och återförsäljaradministratörer 
att tilldela specifika maskiner till en enskild användare och 
måste underhållas när nya maskiner läggs till i flottan (t.ex. 
säljpersonal).  
 

• Från kontohanteringskortet för en specifik användare 
klickar du på maskinikonen.    Klicka sedan på 
önskad maskin i popup-fönstret Tilldela utrustning i 
listan Tillgängliga maskiner i den vänstra kolumnen. 
Detta flyttar de markerade maskinerna till listan över 
tilldelade maskiner i den högra kolumnen. 
 

• För att snabbt hitta en maskin som anges i antingen 
vänster eller höger kolumn skriver du maskinens 
serienummer/namn i filterrutan ovanför respektive 
kolumn. 

 

• För att ta bort en maskin från listan över maskiner 
som tilldelats användaren, klicka på maskinen i den 
högra kolumnen.  
 

• Klicka på de dubbla högra pilarna ovanför den 
vänstra kolumnen för att tilldela alla tillgängliga 
maskiner till användaren.  

 

• För att ta bort alla maskiner som är tilldelade 
användaren, klicka på de dubbla vänsterpilarna 
ovanför den högra kolumnen. 

 

• Klicka på Spara för att spara val eller klicka på Avbryt 
för att ta bort val. 
 
 

 

Genväg till diagnostiskmeddelanden 
 

• Genom att klicka på flaggikonen tas administratören 
direkt till den valda användarens skärm för 
diagnostiskmeddelanden. 

Operatör  
ENDAST tillgängligt på kundadministratörskonton 

 
Kundadministratören kan ställa in information relaterad till en 
specifik maskinoperatör.  
 
 
 
 

mailto:custserv@tigercat.com
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Lägg till/redigera operatör 
 

• Sök efter operatörens namn för att visa en befintlig 
operatörs information.  
 

• Klicka på plus-knappen i det övre högra hörnet för att 
lägga till en ny operatör. Ange önskad information i 
popup-fönstret.  
 

• Klicka på Spara-knappen. 
 

• Klicka på pennikonen för att göra ändringar för en  
befintlig operatör. Ange uppdaterad information i 
popup-fönstret.  
 

• Klicka på Spara-knappen. 
 

• Klicka på papperskorgen för att ta bort en operatör.  
 

• Tryck på vänster bock för att återgå till föregående 
skärm. 

 
 
 

Återförsäljare  
ENDAST tillgängligt för återförsäljaradministratörskonton 

 

Återförsäljaradministratören kan redigera informationen till en 
filialåterförsäljare och ansvarar för att tilldela maskiner till en 
servicefilial. Maskiner måste tilldelas en servicefilial innan 
servicepersonalen kan se maskinerna i sitt område i 
RemoteLog.  
 

När maskinerna servas av mer än en filial rekommenderar vi 
att dessa maskiner tilldelas varje tillämplig filial. 
 

 

 

Redigera återförsäljarinformation  
                 

• Från rubrikfältet klickar du på menyn Inställningar, 
sedan på panelen till vänster på skärmen, klickar du 
på knappen Användare och sedan på knappen 
Återförsäljare.  
 

• Ange önskad filial i sökrutan i det övre högra hörnet.  
 

• Klicka på pennikonen till höger om raden för att göra 
ändringen. Klicka på Spara-knappen.  

 

• Tryck på vänster bock för att återgå till föregående 
skärm. 

 

 

 

 

 

Tilldela maskiner till servicefilial  
ENDAST tillgängligt för återförsäljaradministratörskonton 

 

Den tilldelade återförsäljaradministratören ansvarar för att 

uppdatera listan över maskiner som är synliga för varje filial.   
 

Gäller endast platser som visar typ: Filial. 

Återförsäljaradministratören kan inte tilldela maskiner till 

huvudkontoret (typ). 

 
 

 

 

 

 

 

 

• Ange önskad återförsäljarfilial i sökrutan i det övre 
högra hörnet. Klicka på pennikonen och gör ändringar 
i popup-kortet. 
 

• Sedan, för att tilldela specifika maskiner till filialen, 
från popup-kortet Redigera återförsäljare, klickar du 
på önskade maskiner i Utrustningens huvudlista i den 
vänstra kolumnen. Detta flyttar maskinerna till listan 
över filialåterförsäljarutrustningar i högra kolumnen. 

 

• För att snabbt hitta en maskin som anges i antingen 
vänster eller höger kolumn skriver du maskinens 
serienummer/namn i filterrutan ovanför respektive 
kolumn. 

 

• Om du vill ta bort en maskin från filialen klickar du på 
maskinen i listan över filialåterförsäljarutrustningar i 
högra kolumnen. 

 

• Klicka på de dubbla högra pilarna ovanför den 

vänstra kolumnen för att tilldela alla maskiner från 

Utrustningens huvudlista. 
 

• För att ta bort alla maskiner från listan över 
filialåterförsäljarutrustningar, klicka på de dubbla 
vänsterpilarna ovanför den högra kolumnen. 

 

• Klicka på knappen Spara längst upp i högra hörnet på 
skärmen. Tryck på bakåtknappen för att återgå till 
föregående skärm.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS! 
 

När nya maskiner inte tilldelas servicefilial skickas 

varningsmeddelandena direkt till återförsäljaradministratören 

och maskinerna syns inte för servicefilialens personal. 
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Maskiner som ägs av återförsäljare  
ENDAST tillämpligt på återförsäljarkonton 

 

När en maskin är ute för leverans till en Tigercat-återförsäljare 
visas den i RemoteLog som:  
ÅTERFÖRSÄLJARE – enhetsnummer. 
 
Maskiner som transporteras på lastbilar skickar ut sin plats en 
gång om dagen, så att användaren kan följa leveransen till 
återförsäljaren. På grund av att antennen täcks kommer 
maskiner som levereras i lådor inte att sända ut sin plats under 
leverans. 
 
 
 

Maskiner som ägs av kunder  
ENDAST tillämpligt på återförsäljarkonton 

 
Vid inlämning av den slutförda garantiregistreringen till 
custserv@tigercat.com, bearbetas maskinen i RemoteLog och 
visas i systemet som: 
KUNDNAMN – enhetsnummer.  

 
Kunden kommer att börja se varningskoder vid denna tidpunkt, 
skicka därför inte garantiregistreringen förrän slutanvändaren 
fysiskt tar maskinen i besittning.   
 
 
 

Maskiner för hyrning  
ENDAST tillgängligt på återförsäljarkonton  

 
När det ifyllda uthyrningsstopp-/startformuläret har skickats till 
custserv@tigercat.com kommer maskinen att märkas om i 
RemoteLog som:  
UTHYRNING – KUNDNAMN – enhetsnummer.   

 
 
Uthyrningskunder som behöver åtkomst i RemoteLog kan 
skicka en begäran till remotelog@tigercat.com. 
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