
 

Manual for sluttbrukere 

Hyttetjenester er et system for smartere brøyting som er utviklet av Netsense Software Services AS i 
samarbeid med Halvor Grimstvedt i Kyrkjebygdheia AS.  
 
Hyttetjenester gir deg sikkerhet om at det er brøytet til ankomst. Med Hyttetjenester kan du også bestille 
andre tjenester som tjensteteleverandøren din eventuelt leverer.  
 
Du får automatisk et SMS-varsel om at det er ferdig brøytet. 
 

Kapittel 1.0) «Forside» 

 
Hovedbilde (som vises ovenfor) inneholder en del informasjon. 

Hvis man scroller nedover så vil man kunne se mer informasjon på denne siden. 

 

Innloggingsportalene: 

På hovedsiden er de to innloggingsportaler: én for brøytekunder og sluttbrukere – den andre for brøytere 

og administrasjon. 

 

1) «Innlogging for hytteeiere».  

 Alle brøytekunder klikker her for å gå videre til innloggingsbildet. 



  

2) «Kontaktskjema for hytteeiere». 

 Klikk på denne knappen dersom du ønsker å komme i kontakt med vår kundeservice. 

 

  

Kapittel 1.1) «Innloggingsbildet for brøytekunder» 

 

 
 
På innloggingsbildet har man 3 felt for å fylle inn følgende data: 
1)  «Velg land» 

 Her velger du landkode for mobilnummeret ditt. 
  

2)  «Brukernavn» 
 Fyll inn mobilnummeret du er registrert med. 
  

3) «Passord» 
 Passordet ditt inneholder minst 6 tegn. 
  
 Det er i tillegg disse elementene: 
  

4) «Vis/skjul» 
 En funksjon for å sjekke at passordet skrives riktig, kan du klikke på øyet for å vise passordet. 
  

5)  «Husk meg» 
 En funksjon som lagrer innloggingsdataene dine slik at du ikke trenger å skrive dem på nytt neste gang 

du logger inn. 
  

6)  «Glemt passord» 



 Funksjonalitet for å tilbakestille passord. 
  

7)  «Logg inn» 
 Knappen for å gå inn i systemet. 
  

8)  «Instruksjonsvideo» 
 Klikk på den røde knappen for å se en instruksjons-video om denne siden. 
  

9) «Mobilapp-knapper» 
 Nederst ser du noen knapper, disse fører deg til de ulike mobilapp-sidene hvor du kan laste ned 

Hyttetjenester-appen. For apple enheter klikker du på AppStore, for android klikker du på Google play 
eller App-Gallery for Huawei-enheter. 

 
 

Kapittel 2.0) «Min side» 

 

 
Med mindre dette er første gang du logger deg inn, vil det første du ser være «Min side». 
Det er dette som er hovedmenyen din. På denne siden kan gjøre følgende: 
 
1)  «Min hytte» 

 Klikk på en av hyttene du er registrert med for å bestille tjenester som tilbys dem. 
(Les mer i avsnittet: «Min Hytte»). 

  
2)  «Meldinger» 

 Klikk på meldings-ikonet for å sende en melding til tjenesteleverandøren. 
  

3) «Brukermanual» 
 Klikk på brukermanual-knappen for å åpne denne manualen. 
  



4) «GDPR» 
 Lurer du på hvordan Hyttetjenester forholder seg til personvernsreglement, kan du klikke på knappen 

merket «GDPR» og lese en beskrivelse av dette. 
  

5)  «Toppraden» 
 Øverst på siden ser du toppraden med knappene for «Internmelding, «Notifikasjon» og «Profil». Disse 

knappene vil stå der uavhengig av hvilken fane du har åpnet. 
  

6) «Sidemenyen» 
 Du har en sidemeny på venstre side. Knappene i sidemenyen vil variere avhengig av fanen du har 

åpnet. I dette tilfelle ser man knappene for «Min side», «Min Profil» og «Logg ut». 

• «Min side»: er knappen som fører deg tilbake til denne hovedmenyen. 

• «Min Profil»: lar deg gjøre endringer på brukerprofilen din. 

• «Logg ut»: logger deg ut av systemet og fører deg tilbake til innloggingsbildet. 
  
  

Kapittel 2.1) «Min hytte» 

 

 
Når du klikker på en hytte du er registrert med i systemet, vil du bli ført til «Min hytte» siden. Dette er 
hovedmenyen for den spesifike hytten du klikket på. 
Innholdet på siden avhenger av om du er registrert som hytteeier/medeier eller bruker, og om 
tjenesteleverandøren din benytter betalingsløsningen i systemet. 
 
På denne side har du følgende valg: 
A) «Meld ankomst»: 

 Når du har tenkt deg på hytta, klikker du på denne knappen. 
Du vil da bli ført videre til ordrebildet. (Les mer i avsnitt: «Melde ankomst»). 

  
B) «Bestille tjenester»: 

 Dersom tjenesteleverandøren din tilbyr mer enn bare brøyting, vil disse være tilgjengelig når du 
klikker på knappen merket «Bestille tjenester». (Les mer i avsnitt: Bestille tjenester). 

  
C) «Legg til flere brukere på hytta:» 

 Dersom du er registrert som hytteeieren på denne hytta, har du mulighet til å registrere 
tilleggsbrukere på hytta. (Les mer i avsnitt: Registrere tilleggsbrukere). 



  
D) «Sjekk været på hytta»: 

 Lurer du på hvordan været blir på hytta, kan du klikke på denne knappen og se værvarsel over 
hytteområdet. 

  
E) «Sidemenyen»: 

 Du har også her, sidemenyen på venstre side. Innholdet i sidemenyen er nå litt annerledes enn den 
var på «Min side». Nå har du fått en ny knapp merket «Min hytte» i tillegg til knappene «Min side», 
«Min Profil» og «Logg ut». For å gå tilbake til hovedsiden, klikker du på «Min side». 

 
 

Kapittel 2.1.A) «Melde ankomst» 

Når du har klikket på knappen «Meld ankomst» på forrige side, vil du se denne siden dukke opp. 

 
Denne siden kalles gjerne ordrebildet for brøyting. 
På denne siden ser du følgende elementer: 
 
a) «Bestillingsliste» 

 Dine brøytebestillinger vil vises her. Du har mulighet til å slette brøytebestillinger dersom startdatoen 
på bestillingen ikke har passert dagens dato. 
 

b) «Melde ankomst» 
 Når du skal på hytta, klikker på «Meld ankomst». 

Du vil du se denne boksen dukke opp. 



 

 
 Her gjør du følgende: 
 1) Ankomstdato: Legg inn ankomstdatoen for oppholdet. 

 
 2) Avreisedato: Legg inn avreisedatoen for oppholdet. 

 
 3) Parkeringsplasser: Velg antall parkeringsplasser som skal brøytes. 

(OBS! Ikke mulig dersom antall parkeringsplasser er kontraktsfestet i brøytekontrakten). 
 

 4) Ankomsttid: Oppgi når på døgnet du ankommer hytta. 
(OBS! Kun mulig dersom tjenesteleverandøren din benytter ankomsttider). 
 

 5) Meldingsnummer: Legg inn mobilnummeret som skal varsles når det er blitt brøytet. 
 

 6) Lagre: Klikk på knappen merket «Lagre» for å fullføre melding av ankomst. 
  Bestillingen din for brøyting er nå registrert. 

 
c) «Bestillingshistorikk» 

 For å se bestillingshistorikken, klikker du på «Best. historikk». 
Du blir da ført til denne siden. 

 

 

Her ser du informasjon om ankomstdato og 
avreisedato. Du ser også navnet på den som 
har lagt inn bestillingen samt antall 
parkeringsplasser det er meldt ankomst for. 
 

  
d) «Leveringshistorikk» 



 For å se leveringshistorikken (når det ble brøytet), klikker du på «Lev. historikk». 
Du vil da bli ført til denne siden. 

 

 

Her ser du informasjon om antall ganger det 
ble utført brøyting, når det ble utført brøyting, 
og hvem som utførte brøytingen. 
 

  
e) Toppteksten: 

 I den øverste teksten ser du hytteadressen samt brøyteleverandøren. Det er også en liten rød knapp 
for å se veiledningsvideo. I den røde teksten under, står det en egen melding som brøyteleverandøren 
har lagt inn. 

  
 For å gå tilbake til forrige side, klikker du på knappen fra sidemenyen merket «Min hytte». 
  

Kapittel 2.1.B) «Bestille tjenester» 

Når du har klikket på knappen «Bestill tjenester» på forrige side, vil du se denne siden. 

 
 
Innholdet på denne siden vil variere avhengig av hvilke tilleggstjenester din tjenesteleverandør eventuelt 
tilbyr. Dersom du har en aktiv bestilling, vil du kunne se den her. 
 
a) «Bestille tjeneste» 

 For å bestille en av tjenestene, klikker du på knappen merket «+ Bestille». 
Da vil denne boksen dukke opp.  



 

 
 Her gjør du følgende: 
 1) Leveringsdato: Legg inn dato du ønsker tjenesten levert. 
 2) Meldingsnummer: Oppgi mobilnummeret som skal varsles når levering er utført. 
 3) Lagre: Klikk på knappen merket «Lagre» for å fullføre. 
  Bestillingen er nå registrert. 
  

b) «Bestillingshistorikk» 
 For å se bestillingshistorikken, klikker du på «Best. historikk». Du vil da bli ført til denne siden.  
 

 
 Her finnes følgende informasjon 
 1) Fra: Dette er startdatoen for bestillingen. 
 2) Til: Dette er sluttdato for bestillingen. 
 3) Navn: Navnet på den som har bestilt. 
 4) Statusindikator: Den lille prikken forteller deg status på denne bestillingen: 

Grønn = Ferdig, Rød = ikke ferdig. 
  

c) «Informasjonstabellen» 
 I tabellen vises den mest aktuelle informasjonen om bestillingene. 
 

 
 Tabellen har følgende informasjon og muligheter: 

 
 1) Dato: Her ser du når tjenesten har blitt levert. 
 2) Statusindikator: Den lille prikken forteller leveringsstatusen. 

(Grønn = ferdig / Rød = ikke ferdig). 
 3) Antall: Antall leveringer (antall ganger tjenesten ble utført). 



 4) Endre: Du har mulighet til å endre bestillinger som ikke har passert bestillingsdatoen. 
 5) Slette: Du kan slette bestillinger som ikke er påbegynt. 
  
  

Kapittel 2.1.C) «Registrere tilleggsbrukere» 

Når du klikker på knappen merket «Legg til brukere» på forrige side, blir du ført til denne siden. 
 

 
 
INFO: I dette eksempelet er denne personen registrert som eieren av hytta. Som hytteeier har 
vedkommende mulighet til å registrere nye tilleggsbrukere av hytta samt gjøre endringer på disse 
kontoene. Det er kun personer med rolle som «Hytteeier» eller «Medeier» som har mulighet til å opprette 
og endre tilleggsbrukerkontoer. Dersom din konto er en tilleggsbruker, har du ikke anledning til å registrere 
nye tilleggsbrukere eller endre gjøre endringer på andre brukerkontoer tilknyttet denne hytta. 
 
På denne siden ser du personer tilknyttet denne hytta, og har følgende informasjon og muligheter 
tilgjengelig her: 
 
a) «Informasjonstabellen» 

 i tabellen ser du hvem som er registrert på hytta. I dette tilfelle er det kun én person. 
 
Denne personen er registrert som «Eier» av hytta og har dermed mulighet til å endre informasjon på 
sin egen brukerkonto og eventuelle tilleggsbrukerkontoer. 

 

 
  

b) «Opprette tilleggsbrukerkonto» 
 For å opprette en tilleggsbrukerkonto klikker du på knappen merket «Ny person». 

Du blir da ført denne siden. 



 

 

Her legger du inn personalia og oppretter 
passordet til brukeren. NB! Passordet sendes 
ikke videre til brukeren automatisk, dette må 
du gjøre selv. 

  
  

Kapittel 2.2) «Meldinger» 

 

 
Når du klikker på knappen merket «Meldinger» på Min side, bringes du videre til  internmeldingstjenesten. 
Internmeldinger er en enkel og rask måte å kommunisere direkte med tjenesteleverandøren din på. 
 
I internmeldingstjenesten er det flere ulike fanevalg som vi skal se litt på her: 
 
A) «Innboksen» 

 Når du åpner internmeldingstjenesten, er «innboksen» den første fanen som vises. 



 
 Her er det mulig å åpne meldinger og svare på meldinger (med mindre dette er sperret) samt slette 

meldinger. 
 

 1) Åpne melding: 
  Klikk på en melding du ønsker å gjøre noe med. 

Klikker du på navnet på avsenderen, vil meldingen utvide deg. 
   
 2) Slette melding: 
  Dersom du ønsker å slette en internmelding, kan du klikke på knappen merket «Slette». Når du 

bekrefter sletting av melding, blir meldingen vil flyttet til «Slettet boksen». 
   
 3) Svare på melding: 
  For å svare på meldingen, klikker du på knappen merket «Svar». Da åpnes en meldingsboks hvor 

du skal fylle ut meldingen din. (Les mer i avsnittet nedenfor). 
   
B) «Ny melding» 
 Enten du vil svare på en melding i innboksen eller om du klikker på «ny melding» knappen, vil du se 

følgende dialogboks dukke opp. 
 1) Velg leverandør: 

 Dersom du er tilknyttet flere 
tjenesteleverandører, velger du den aktuelle 
tjenesteleverandøren for henvendelsen. 

  
2) Velg hytte: 

 Dersom du er registrert med flere hytter, 
velger du den aktuelle hytta for henvendelsen. 

  
3) Overskrift: 

 Lag en overskrift i meldingen din som er klar 
og tydelig for tjenesteleverandøren. 

  
4) Melding: 

 Skriv meldingen din i tekstboksen. 
  

5) Send: 
 Klikk på knappen merket «Sendt» for å sende 

meldingen din. 
  



 

6) Avbryt: 
 Dersom du vil avbryte prosessen, klikker du på 

knappen merket «Avbryt». 
  

C) «Sendt boksen» 
 Her vil du se alle meldingene du har sendt. 

 
D) «Slettet boksen» 

 Her legges meldingene du sletter. Du kan også fjerne dem helt. 
 
 

Kapittel 2.3) «Brukermanual» 

Når du har logget deg inn, ser du brukermanualen tilgjengelig på førstesiden «Min side». 

 
 
 



Kapittel 2.4) «Personvernerklæring» 

Når du har logget deg inn, kan du finne vår personvernerklæring. 

 
 
 
Kontakt oss på post@hyttetjenester.net 

 


