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Inledning 

Denna lathund hjälper dig att komma igång med MyScore Kundportal 

 

MyScore Kundportal 

För att kunna köra MyScore Kundportal behövs en valfri webbläsare. 

För att nå kundportalen ange följande adress: 

https://secure.myscoreapps.com/xxx/mobile/ 

där xxx är app id. 

Inloggningsuppgifter och app id får du från din leverantör. 

 

Startsidan 

När du har loggat in kommer du till startsidan som ser ut som nedan: 

 

 
 

Det finns fyra funktioner att välja från: 

1. Visa besiktningar 
2. Visa ärenden 
3. Visa Närvaro 
4. Visa dokument 

 

 

https://secure.myscoreapps.com/xxx/mobile/


Visa besiktningar 

Här kan du se utförda besiktningar. Du kan filtrera över tid samt skriva ut 
protokoll. 

Under november 2019 kommer flera möjligheter att skriva ut statistik att finnas 
för besiktningar. 

 

 

Visa ärenden 

Här kan du se pågående/avslutade ärenden samt skicka in nya till din leverantör. 

 

 



För att skapa ett nytt ärende, klicka på knappen Nytt ärende längst ned på 
skärmen. 

 

Här kan du skriva, rubrik, koppla till olika objekt du hanterar samt lägga till en bild. 

När du sparat ärendet, skickas ärendet till leverantören för åtgärd. 

När leverantören klickat på ärendet, ändras status till granskar. 

När sedan leverantören svarar, sker detta under ärendetråden. Du kommer åt 
trådar från översikten. 

Markera ärendet ock klicka på Ärendetråd längst ned på skärmen. 



 

 

Nu kommer du in i ärendetråden. 

 

Högst upp på skärmen finns två menyval. 

1. Ärende (som du ser ovan) 
2. Ärendetråd. 

 

Klicka på ärendetråd 



 

Här ser du leverantörens svar. Vill du svara klickar du på Ny/svara tråd längst ned 
på skärmen. 

När ärendet är klart är det leverantören som avslutar ärendet. 

Status ändras då till avslutad. 

 

Visa Närvaro 

Här kan du se närvaro för antigen GPS inloggningar eller QR inloggningar. 

Närvaro GPS 

 



Närvaro QR 

 

Under båda funktionerna kan du se och skriva ut rapporter. 

Fler möjligheter till statistik kommer under November 2019 

 

Visa Dokument 

Om leverantören laddat upp dokument kan du här öppna dessa. 

 

Välj ett dokument i listan och klicka sedan på knappen ”Öppna dokument” 

 


