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Inkoppling av hårdvara 
OBS! Gäller endast förenklade konfigurationer. Vanligtvis är samtliga enheter inkopplade vid 

installation. 

Du behöver följande: 

1. Router med internetaccess och en ledig LAN-port 

2. LAN-kabel med RJ45 kontakter förslagsvis CAT5 

3. Instrumentet med LSV. RJ45 kontakten sitter i botten på instrumentet. 

 

Enheter  

1 Vägningsinstrumentet 

2 Router med internettillgång och minst en ledig LAN-kontakt. Routern ska dela ut en ip-
adress till LSV-instrumentet. 

3 230V uttag 

4 Matningssladd med jordning 

5 Ethernet kabel CAT 5 med RJ45 kontakter i ändarna 

 

Steg  

1 Koppla in kabel (5) mellan router (2) och LSV instrumentet (1) 

2 Starta routern. Den ska ha tillgång till internet annars fungerar inte fjärråtkomst eller 
support via mobildatanätverket. 

3 Starta LSV-instrumentet genom att sätta i kontakten/slå på strömmen. 

4 Inloggning nästa 
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Inloggning och översikt 
Användaruppgifter och adress delas ut av din leverantör. 

1. Knappa in adressen till LSV4000 i din webbläsare och gå dit. 

2. Skriv in dina uppgifter, se bild nedan. Användarnamn och lösenord. 

3. Välj om du vill bli ihågkommen. Då sparas sessionen för att underlätta 

användningen och du slipper logga in varje gång du startar applikationen. 

4. Klicka på ”Logga in” 

 

Åtkomstadress 
Du får adressen av din leverantör och den kan vara utformad på olika vis, se exempel nedan. 

Adressen ser ut som följer där XXXXX är er anläggnings unika nummer. 

http://remote.lsv4000.com:XXXXX/LSV4000Plus/home.xhtml 

Alternativt ser adressen ut såhär: 

http://företagsnamn.lsv4000.com 

 

  

http://remote.lsv4000.com:XXXXX/LSV4000Plus/home.xhtml
http://företagsnamn.lsv4000.com/
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Startmeny 
1. Välj Vägningar om du vill se aktuella vägningar som finns tillgängliga för 

registrering. Tomt på vägningar innan vågen börjat användas. 

2. Alla gjorda registreringar hamnar under ”Ordrar”. Välj Ordrar om du har en 

order (Uppdrag) som du vill knyta en aktuell vägning till. Eller om du vill skapa 

en ny order att väga mot. Eller om du vill söka efter registrerade vägningar. 

3. Välj Mina fordon för att se eller ändra uppgifter om dina fordon. 

4. Välj Min profil för att se eller ändra dina uppgifter som användare. 

5. Välj Admin om du är inloggad som administratör för att se och ändra 

grundläggande inställningar, användare, avtalsparter, andras fordon osv. Obs! 

Endast administratörer kommer åt denna avdelning. För användare är 

knappen ej synlig. 

 

 

 

 1 2 3 
Tips! 
Om du använder en mobil enhet 
så kan du spara adressen som en 
genväg på skärmen för snabbare 
åtkomst framgent. 
 
Exempel android (Chrome) till 
höger: 

1. Klicka på de tre prickarna. 
2. Välj”Lägg till på 

startskärmen” 
3. Döp din genväg till vågen. 
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Ny installation? -Börja såhär! 
Logga in som administratör. 

Fyll i eller komplettera dina uppgifter i din personliga profil. Dessa uppgifter gäller dig som användare 

och i rollen som administratör. Du kommer åt fler inställningar än en Användare med 

”användarbehörighet”. 

Bygg struktur 
Ordningen är följande: 

1. Avtalsparter 

2. Användare 

3. Fordon 

4. Varor 

5. Kategorier 

Börja med att bygga strukturen i systemet genom att lägga till  

Avtalsparter, vilka är de företag eller personer som använder, köper eller säljer över vågen. T.ex. 

transportfirman. 

Lägg sedan till  

Användarna som ska registrera vägningarna, t.ex. chauffören i fordonet, när de har vägt.  

Exempel: Adams transport (Avtalspart) väger och registrerar i systemet. Den som utför detta heter 

Adam (Användare). Du som administratör kan se alla användares förehavanden men Adam är 

begränsad till sina. 

Registrera fordon som används om du vill kunna använda tomvikt eller olika konfigurationer av 

fordon med tomvikt. T.ex. en dragbil med olika släp ger olika tomvikter. För att identifiera och 

adressera fordon till rätt användare krävs tillval kamera eller rfid. 

Lägg till de varor du handlar med över vågen, det kan vara sådana som du själv tillhandahåller men 

också sådana du köper in över vågen. 

Kategorier ger dig möjlighet att precisera varje vägningsregistrering ytterligare. 
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Steg 1 Lägga till Avtalspart 

1 Från startmenyn klicka på 
Admin/Avtalsparter/”Lägg till”.  
Fyll i fälten som på bilden med relevanta 
uppgifter för din avtalspart hela vägen ner till 
vilken ”Stad”. 
 
Lägg till en e-mailadress dit vägningskvitton ska 
skickas, t.ex. avtalspartens administratör eller 
liknande. Vanligtvis en info@... Eller order@... -
adress. Vill du att kvittot ska gå till flera adresser  
så separerar du adresserna med ett 
kommatecken. 
 
Har du inga användare inlagda lämnar du det 
fältet orört. 
 
Reglaget för ”Inaktiverad”. Inaktiverad innebär 
att du kan ta bort en avtalspart från att kunna 
väljas om du av någon anledning vill detta. Vid 
inaktivering finns alla data kvar men tas bort 
som valmöjlighet vid vägningsregistrering. 
 
Tryck på ”Spara” 
 
Återupprepa denna procedur tills du lagt in de 
Avtalsparter som är mest aktuella just nu. Du 
kan när som helst lägga till fler i ett senare 
skede. 

 

 

Steg 2 Lägga till Användare 

2 Från startmenyn klicka Admin/Användare/”Lägg 
till” 
 
Att välja användarnamn kan vara enkelt om ni 
har få användare. Om det finns många 
användare är det lämpligt att använda en e-
mailadress eller deras telefonnummer. 
 
Lösenordet kan ändras av användaren när som 
helst och hur ofta som helst. Administratör kan 
återställa genom att skriva in ett nytt. 
 
Välj om det ska skickas ett vägningskvitto för 
varje vägning som användaren gör. Alla 
vägningskvitton sparas och kan fortfarande 
laddas ner av användaren och 
vågadministratören även om det står ”Nej” i 
detta fält. 
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Företagsfältet är en lista över alla avtalsparter 
som du lagt till i föregående steg.  (forts.) 

2 

Välj det företag eller flera som denna användare 
ska få väga åt genom att klicka i det gråa fältet. 
Välj sedan i listan som på bildexemplet till 
höger. 

 

2 Behörigheten avgörs genom att välja i en 
rullgardin. Du kan dela ut två typer och för en 
vanlig användare ska du välja ”Användare”. 
 
Om du väljer administratör så ges denna 
användare samma rättigheter att administrera 
och se alla funktioner i systemet. 
 
Det rekommenderas att tilldela 
användarbehörighet i de flesta fall. 
 

 

2 ”Skapa order” innebär att användaren kan 
skapa egna ordrar där flera vägningar kan 
registreras. En funktion som är användbar för 
anställda eller ofta återkommande användare 
där det krävs många vägningar av samma vara 
för samma avtalspart. 
 
”Skapa ad-hoc ordrar” innebär att användaren 
gör en registrering för varje vägning. 
Användbart när användaren ofta har varierande 
varor och avtalsparter eller om de använder 
vågen sporadiskt. 
 
Rekommendationen är att bocka i ”Skapa ad-
hoc ordrar” och lämna ”Skapa ordrar” tom till 
en början. 
 
Tryck på ”Spara” så är användaren inlagd. 
 
OBS! För att användaren ska kunna se och 
registrera vägningar måste det finnas ett 
fordon knutet. Detta görs i nästa steg. 

 

 

  



LSV instruktioner 
2020-02-18 utgåva 1 

 

LSV4000 kom igång 20190319KS Edition no: 1  8 

 

Steg 3 Lägga till fordon 

3 Lägga upp fordon. Gå till Admin/Fordon/”Skapa 
fordon” 
Här underlättar det om du redan har vägt 
fordonet tomt så att det ligger en tomvikt och 
väntar på att knytas. 
 

• Fyll i registreringsnumret 

• Fyll i registreringsnummer 2 om ni har 
tillvalet MViS. 

• Konfiguration kan t.ex. vara en särskild 
släpvagn. Detta gör att ni kan lägga upp 
samma registreringsnummer två gånger 
men med olika släp och tomvikter. 

• RFID avser ett rfid-nummer om ni har 
detta tillval. 

• Användare väljs i lista och här kan 
fordonet kopplas till en eller flera 
användare. Användbart om flera 
användare brukar samma fordonspark. 

• Tomvikt. Här kan en vägning väljas för 
att användas som tomvikt. Detta 
innebär att fordonet först måste vägas 
och sedan kan vikten användas som 
tomvikt. Denna vägning blir då låst och 
kan inte användas till någon annan 
registrering förrän den tas bort som 
tomvikt. 

• Inaktivering av fordonet kan göras om 
det inte längre ska användas, om det 
skrotats eller liknande. I rutan ska det 
stå ”Nej” om fordonet ska vara 
användbart. 

• Tryck ”Spara” 
 
Tanken med att skapa fordon är att kunna ha en 
tomvikt samt att med identifieringsmodulen 
MViS kunna jämföra och dirigera vägningar till 
rätt användare för ökad kontroll och 
användarvänlighet. 
Samma fordon kan användas av flera 
användare. Om en användare inte har ett knutet 
fordon kan denne heller inte väga sig och därför 
inte registrera något i systemet. 
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Steg 4 Lägga till Varor 

4 
Att lägga till varor innebär att du får en lista 
över de varor som är aktuella för vägning. 
  
Från startsidan gå till Admin/Varor/”Lägg till” 
 

• Fyll i lämpligt namn 

• Fyll i pris (avgör själv om det ska vara 
med eller utan moms men tänk på att 
inte blanda dessa uppgifter) 

• Inaktivera en vara som inte längre ska 
vara valbar för vägning. En aktiv vara 
ska ha ”Nej” i fältet. 

 
 

Steg 5 Lägga till Kategorier 

5 Kategorier är valbara poster som kan varieras 
efter behov och knytas till vägningar. Dessa 
kategorier kan göras obligatoriska om du som 
administratör vill ha det så. 
Exempel på gångbara och vanligt 
förekommande kategorier. 

• Avsändare 

• Hämtställe 

• Mottagare 

• Leveransplats 

• Fritext 
Under varje kategori kan valbara listor skapas 
t.ex. under Hämtställe kan ”Skifte 14” eller 
”Ficka 2” vara val. 

 

5 Från startsidan gå till Admin/Kategorier/”Lägg 
till” 
 

• Skriv in namnet på kategorin. 

• Välj om den ska vara obligatorisk när 
den finns med. Ja/Nej 

• Valbara värden kan tas bort och läggas 
till. Lägg till värden att välja under 
Hämtställe. T.ex. Skifte 14 och Ficka 2 
genom att klicka på ”Skapa valbart 
värde”. 

• Om du vill att användaren skriver in 
text i stället så ska du inte skapa några 
val. Då blir kategorin ett fritextfält. 

• Fyll i din benämning och klicka ”Spara” 
eller ”Avbryt” om du ångrar dig.  
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• En kategori kan döljas för registrering 
om den inte längre fyller någon funktion 
genom att dra reglaget ”Inaktiverad” så 
att det visar ”Ja”. När det står ”Nej” så 
kan kategorin användas. 

• Tryck på ”Spara” 

• För att ta bort en kategori permanent 
klickar du på ”Ta bort” 
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Användning och registrering 
De olika knapparna 

Registrera vägning – Ad-Hoc 

Om du har klickat på Vägningar och har sidan öppen när 
du väger kommer din vägning att dyka upp i listan över 
tillgängliga vägningar. 
 
Om du inte ser några vägningar så har du inte 
registrerat något fordon eller giltighetstiden för 
vägningar har gått ut – administratören måste 
registrera dessa vägningar eller du har inte fått 
behörighet att registrera ad-hoc. Prata med 
administratören om dessa alternativ. 

 

Klicka på vägningen du gjorde. 
Klicka på ”Registrera” 
Du får nu flera möjligheter enligt bilden. 
Obligatoriska fält: 
Totalvikt 
Tomvikt 
Avtalspart 
Vara 
 
Spara registrering. 
Obs! Om fordonet har en tomvikt behövs ingen extra 
vägning. 

 
Om du valt att kvitto ska skickas automatiskt kommer 
användaren att få ett kvitto med e-post. Som 
administratör kan du gå in och titta på samtliga 
vägningar och ladda ner kvitton vid behov. 
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Registrera mot order – flera vägningar mot samma order 
Ordrar är helt eller delvis redan påbörjade registreringar samlade under en order. Detta innebär att du kan göra 

många vägningar i samma order. Bra för t.ex. större leveranser av samma vara eller för leveranser från en särskild 

kund eller liknande. Ordar kan delas ut till vissa användare eller till samtliga och det görs under skapandet. 

Under knappen ”Ordrar” på startsidan nås de ordrar 
som är tillgängliga. Användaren ser bara de ordrar som 
är knutna till sin Avtalspart. 
Användaren väljer helt enkelt den order som är 
relevant efter sin vägning och sparar på denna. 

 

När ordern är vald väljer man sin vägning och på så sätt 
knyter den till ordern. 
 

 

Har fordonet man väger med en inlagd tomvikt behövs 
ingen andra vägning för att spara. 
Om man sparar en ofullständig vägning så markeras 
ordern med rött som en påminnelse om att 
komplettera. 
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När vägningen sparats kommer man tillbaka till 
föregående skärm med tillgängliga vägningar under 
aktuell order. 
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Dela ut stordisplay 
Om du vill tillåta vägning men ej registrering kan en länk skickas till personen i fråga. Gör såhär: 

Från menyn välj Admin/System/Stordisplay. Bilden nedan visar Stordisplaysidan. 

 

I slutet på länken visas en kopieringssymbol. Kopiera denna och skicka till personen antingen som sms om du jobbar i 

din telefon eller som e-post där du klistrar in länken i e-postmeddelandet. 

Om du istället klickar på länken visas stordisplayen med vikt 

samt eventuella varningar. 

Grönt ljus=Godkänd vägning 

Gult ljus= Vägning med varning eller information 

Rött ljus=Misslyckad vägning 

Personen kommer då att se följande i sin dator eller telefon. 

Se exempelbilden. 

 

Länken kan bytas ut och på så vis upphör tidigare länk att fungera. Detta gäller samtliga som fått länken utdelad. För 

att byta länk klicka på knappen ”Skapa ny länk”. Efter detta måste du på nytt dela ut den nya länken till de som ska 

ha tillgång till stordisplaysidan. 
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Administration 

Skapa ordrar 
Om du vet att din kund kommer att göra flera leveranser av samma vara kan det vara lämpligt att skapa en order. 

Genom att skapa ordern slipper du eller användaren att knappa in samma uppgifter för varje vägning genom att 

dessa redan finns upplagda i ordern. 

Gör såhär: 

1. Klicka på ”Order” 

2. Klicka ”Skapa order” 

3. Fyll i alla uppgifter och tänk på att den användare som ska se ordern måste vara knuten till den avtalspart du 

väljer. 

Om du använder vägningarna internt i verksamheten så ska du och/eller din personal vara knutna till ”dig”, alltså dig 

som avtalspart. 

Du kan lägga till kategori genom att klicka på ”Lägg till kategori” eller ta bort förvalda kategorier genom att klicka på 

krysset på kategoriknappen. 

Rapporter och Sök order 
Klicka på ”Ordrar” på startsidan” 

Klicka på ”Sök order” 

• Sök i fritext, t.ex. ordernummer, benämning 
eller liknande. 

• Ställ in datumintervall, eller låt bli beroende på 
hur mycket du vet om det du söker. 

• Klicka på ”Sök” för att titta på de funna 
ordrarna. 

• Klicka på ”Exportera” för att exportera en 
excelrapport med alla funna resultat. 

 
Tips. Om du vill ta fram en månads- eller veckorapport 
kan du lämna fritextfältet tom och bara använda 
datumintervallet för att få med samtliga händelser i den 
perioden. 
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Låsa upp registrering i order 
 

Från startsidan klicka på ”Order”. 
På ordersidan klicka på ”Sök”. 

 

Sök i sökfältet och med datumintervall genom att göra 
val och sedan klicka på ”sök” 
 

 

Ordern du klickade på öppnas och du kan klicka i det 
nedersta fältet för den aktuella registreringen du vill 
öppna. 
 
OBS! En order kan innehålla många registreringar. Var 
noga med att välja den du avser att välja. 
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Nu är registreringen synlig i detalj och du kan välja att 
ladda ner kvittot eller låsa upp den för att rätta 
alternativt ta bort. 
 
Klicka på ”Lås upp registrering” för att redigera eller ta 
bort. 
 
Om du tar bort denna registrering så återlämnas 
vägningarna och kan väljas till en annan registrering. De 
försvinner inte utan registreringen bryts bara upp. 

 

I denna vy är registreringen upplåst och kan redigeras. 

 

Ta bort registrering 
Om det blir fel vid registrering, t.ex. genom att välja fel vägning eller att något annat val blivit fel kan denna 

registrering tas bort. 

I samma vy som ovan: 
 
För att ta bort klicka på ”Ta bort” (vägningarna återgår 
som valbara) 
 
Svara på frågan genom att klicka på ”Ja” eller ”Nej” 
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Manuell vägning 
Du kan skapa en manuell vägning som administratör. Den vägningen märks tydligt som manuell och hamnar i listan 

av tillgängliga vägningar. Detta är en efterfrågad funktion för att kunna komplettera registreringar när användare 

glömmer att väga sig. 

Gör så här: 

Gå in i Admin/System och klicka på knappen ”Manuell vägning” 

 

Fyll i den vikt som ska vara i fältet och klicka ”Spara”  

 

Vikten hamnar under tillgängliga vägningar och kan därefter väljas till en registrering. 
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Kamerabild -Levande 
Endast för Administratörskonton. ”Användare har” inte tillgång till detta. 

Om din installation har kamera eller kameror för identifiering så kan dessa nås för att kontrollera vågens status, t.ex. 

vid snö eller av andra orsaker i underhållssyfte. 

Gör såhär: 

Logga in/Admin/System/Identifiering/Kamera 

Här finns en symbol för kameran eller kamerorna om det är fler än en. 

OBS! Ändra inget annat på denna sida. 

Klicka på kamerasymbolen som visas i exempelbilden. 

Ett nytt fönster öppnas med den levande bilden från vald kamera. Stäng 

kamerabilden med knappen ”Stäng” nederst i bilden. Backa tillbaka till 

startsidan med att klicka på logotypen överst till vänster i telefonen/datorn. 
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Exempel för olika användningsområden 
Lantbruk – Spannmålshantering 

 

 

 

 

 

 

 

Full koll på skiften 
Skapa ordrar efter de skiften som brukas. Lägg till den Vara=gröda som odlas och ska skördas i ordern. Döp ordern 

till namnet på skiftet för att lätt förstå och kunna välja rätt vid registrering. 

VINST!  

Du får summerad och löpande uppdatering på hur mycket skiftet givit. När skörden är klar så har du en lista på alla 

skiften och deras avkastning. 

Vid registrering går det till såhär: 

1. Vägning 

2. Klicka på vikten 

3. Klicka på ”Välj en order” 

4. Klicka på den aktuella ordern och slutför registreringen. 

Full koll på inleveranser 
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Så här är det uppbyggt 
 

Inloggning Menyval Funktion Förklaring 
Startmeny    
 Vägningar   
  Vägningar tillgängliga för 

registrering 
Från denna meny kan vägningar väljas och 
registreras ad-hoc eller knytas till order 
beroende på behörighet. 

  Sök vägningar, registrerade och 
oregistrerade 

Hitta en eller flera specifika vägningar. Välj 
om du vill söka bland registrerade vägningar 
också. 

    
  Registrera vägning Ad-hoc registrering. Enskilda registreringar 

av vägningar. 
  Knyt vägning till Order Välj en vägning och koppla den till en order. 
 Ordrar   
  Aktiva ordrar  
  Välj vilken order som vägning ska 

knytas till 
 

  Se på orderkvitton, samlade 
vägningar per order (pdf) 

 

  Se individuella vägningskvitton 
(pdf) 

 

  Skapa order Fyll i uppgifter innan eller efter vägning. 
Varuslag, Avtalspart och valfria kategorier 
samt tilldelade användare alternativt helt 
öppet för alla användare. Efter vägning skall 
endast vikten kompletteras till ordern. Flera 
vägningar kan läggas till samma order vilket 
gör denna funktion lämplig för 
återkommande uppdrag. 

  Sök order  
  Exportera ordrar och vägningar till 

Excel 
Om flera ordrar ingår i sökningen delas 
dessa in i egna flikar. 

 Mina 
fordon 

  

  Registreringsnummer Här knyts ett eller flera fordon till 
användaren. Fordon kan avaktiveras. Ett 
fordon krävs för att kunna registrera 
vägningar som användare. Med 
administratörsrättigheter behövs inget eget 
fordon. 

  Fordonskombination En beskrivning för att särskilja 
kombinationer av ekipage t.ex. med samma 
dragbil. Ett registreringsnummer men olika 
släp. 

  Tomvikt En uppvägd vikt som väljs för användning 
som vikt för olastat ekipage. 

 Min profil   
  Företagstillhörighet  
 Admin (Endast synligt för administratörer)  
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Tips 

”Reservera din vikt” 
Grundregeln är att inte vänta med registreringen om automatisk identifiering saknas. 

Om identifiering saknas på den aktuella våganläggningen rekommenderas att registrera så snart tillfälle ges eller 

åtminstone ”reservera” din vägning. Framförallt om det sker ett stort antal vägningar av olika fordon dagligen och 

det är svårt att hålla isär vikterna. Kör du med inlagd Tomvikt på ditt fordon så innebär denna ”reservering” ingen 

fördel utan detta tips är för de som väger både lastade och tomma för varje transport. 

Det som händer är att en ofullständig order skapas under ditt användar-id, den rödmarkeras och ligger kvar tills du 

slutför den. Se bilder nedan. 

En informationsruta dyker upp och varnar för att uppgifterna är ofullständiga. Välj ”Spara”. 

Kraven för en fullständig registrering är Vikt, Tomvikt, Avtalspart, Vara samt eventuella kategorier som 

administratören satt till obligatoriska. 

 

  

Den ofullständiga registreringen rödmarkeras och kan senare öppnas och slutföras. Se bild nedan.  

 

För att slutföra denna registrering: 

1. Klicka på den ofullständiga ordern (rödmarkerad) efter att du vägt. 

2. Lägg till det som saknas, ofta en tomvägning. 

3. I listan över tillgängliga vägningar väljer du den du nyss gjorde. 

4. Spara! 

 


