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1. Ladda ner nya appen
Första du behöver göra är att ladda ner AmSmart2
appen.
Den hittar du genom att söka på AmSmart2 i Play
Store eller App Store, du kan även följa länken här
https://play.google.com/store/apps/details?
id=biz.amsmart2.def

2. Starta migrationen
Öppna den nya AmSmart2 appen.
Här klickar du på knappen ”GAMMALT KONTO” då startar processen
med att flytta över ditt konto från AmSmart till AmSmart2 appen.

https://play.google.com/store/apps/details?id=biz.amsmart2.def
https://play.google.com/store/apps/details?id=biz.amsmart2.def
https://play.google.com/store/apps/details?id=biz.amsmart2.def


3. Steg 1 (Första steget i processen)
Här fyller du i din e-post adress du tidigare använt med AmSmart.

Får du ett felmeddelande här kontakta din leverantör.

4. Steg 2 (Tyco/Visonic konto)

4.1 Har redan ett konto
Har du redan ett Tyco/Visonic konto på larmcentralens system behöver
du fylla i dina uppgifter här

Vet du inte vad ditt lösenord är kan du klicka på glömt lösenord för att
återställa det.



4.2 Registrera nytt konto
Har du inget konto hos din larmcentral så startar processen med att
skapa ett konto.
Du kommer få ett mail med en åtkomstkod du skall fylla i här.
Sedan fyller du i ett lösenord du vill ha till detta kontot. 

Lösenordet måste uppfylla följande krav:
• Minst 8 långt
• Minst 1 stor bokstav
• Minst 1 liten bokstav
• Minst 1 nummer
• Minst 1 tecken/symbol

5. Steg 3 (Lösenord för appen)

5.1 Välja lösenord för nytt konto
Här får du välja om du vill använda samma lösenord som ditt
Tyco/Visonic konto eller ange ett nytt för ditt AmSmart konto

Lösenordet måste uppfylla följande krav:
• Minst 7 långt
• Minst 1 stor bokstav
• Minst 1 liten bokstav
• Minst 1 nummer



5.2 Har redan registrerat konto i AmSmart2
appen
Har du redan ett registrerat konto i AmSmart2 appen så behöver du
fylla i ditt nuvarande lösenord för detta kontot.

Vet du inte vad ditt lösenord är kan du klicka på glömt lösenord för att
återställa det.



6. Steg 4 (Starta migrationen)
Allt är nu klart och du är redo att starta migrationsprocessen genom att
klicka på ”START”. Detta kan ta upp till några minuter.

7. Klart!
Nu är migration klar och du är nu redo att
börja använda den nya appen. När du loggar
in ska du se ditt system och kunna
administrera det.


	1. Ladda ner nya appen
	2. Starta migrationen
	3. Steg 1 (Första steget i processen)
	4. Steg 2 (Tyco/Visonic konto)
	4.1 Har redan ett konto
	4.2 Registrera nytt konto

	5. Steg 3 (Lösenord för appen)
	5.1 Välja lösenord för nytt konto
	5.2 Har redan registrerat konto i AmSmart2 appen

	6. Steg 4 (Starta migrationen)
	7. Klart!

