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MepsInspection 

Generelt 

For å bruke MepsInspection – må man ha en brukerkonto i Meps. 
MepsInspection brukes for å utføre befaringer av eiendom. 
Du må først lage og tildele et oppdrag på Meps.net, under kalt Meps. For å se befaringen i 
MepsInspection må du ha rettighet til å utføre befaring og ha en registrert startadresse. Disse 
innstillingene gjør du i Meps. 
Du må ha WiFi eller 3G/4G tilkobling. Kontroller tilkoblingen til internett om du har problemer med å 
logge inn i appen, lagre eller hente et befaringsoppdrag. Du kan legge til beskjeder og bilder i 
oppdraget offline, men du kan kun lagre disse når du har tilgang til internett. (Se side 2 for hvordan du 
kontrollerer at du har tilgang til internett.) 
Du laster ned appen fra Microsoft Store, Appstore eller Google Play. Enkleste måten å finne appen på 
er å søke på Meps eller MepsInspection. 

 

Slik bruker du MepsInspection 

Logg inn  
 

1. Trykk på MepsInspection-ikonet for å åpne 
MepsInspection. 

 

 

2. Oppgi brukernavn og passord og trykk på 
Logg inn. 
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Listen over befaringer 
 

3. Nå vises de befaringsoppdragene som du har 
blitt tildelt, og som standard vises de som er 
utkast.  
Trykk på Fullførte om du vil se de oppdragene 
som er fullførte. 
 

For Mobiltelefon 

Trykk lengst oppe i venstre hjørne 
for å komme til menyen for å 
kunne jobbe offline eller logge ut av appen.  
 

  

4. Trykk på kartikonet øverst i høyre 
hjørne for å se en kartoversikt over 
dine oppdrag. For mer informasjon 
kan du trykke på de ulike oppdragenes 
markeringer. 
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5. Når du trykker på et befaringsoppdrag så 
hentes dette fra Meps. De ulike befaringene 
kan ha ulike statuser. 

 

 

Grå = Trykk på tannhjulet for å velge å gjøre befaringen tilgjengelig offline, gjøre alle 
tilgjengelig offline eller åpne oppdraget i Meps. 

 

Grønn= befaringen er nedlastet på telefonen. Du kan jobbe med befaringen i 
offlinemodus. Trykk her for å ta bort lokalt lagret befaring eller åpne oppdraget i 
Meps. 

 

 Gul = befaringen har endringer i den mobile enheten som ikke er lagret i 
Meps. Trykk her for å lagre, ta bort det lokalt lagrede versjonen eller åpne 
det i Meps. 

 

Rød = en feil har oppstått ved lagring eller åpning av befaringen. Trykk på 
varseltrekanten for å se feilmeldingen. 
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Hjem – Objektinformasjon og Skjemavalg 

7. Første siden som vises er en sammenstilling 
av befaringen. Finnes det en befaringsdato 
oppgitt så vises det her. Du kan endre det ved å 
trykke på raden for Befaringsdato.  
 
Om kunden er kontaktet markerer du det her 
ved å trykke på Bekreft kundekontakt. 
Tidspunktet for dette vi da vises. Aktuell status 
synes også i listen over befaringer. 

 

8. Om du trykker på Adressen eller Vis 
Veibeskrivelse så linkes du til et kart der du 
ser oppdragets geografiske posisjon.  
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9. Type befaring.  Her kan du velge skjema 
utifra befaringens skade eller formål.  

Om du bytter skjema så lagres svarene og 
bildene fra det forrige skjemaet på de 
spørsmålene som finnes i begge skjemaene. 
Andre svar fjernes. 

 

  

Forsikringsinformasjon og Kontaktopplysninger 

10. Om oppdraget er et forsikringsoppdrag 
finnes informasjon oppgitt om omfanget, 
forsikringinformasjon og egenandel. Her er 
det mulig å redigere egenandelen.  

 

11. Kontaktpersoner viser 
kontaktopplysninger for de bedriftene som er 
inviterte i oppdraget. Her oppgir du også hvilke 
personer som er tilstede ved befaringen. Du 
kan også legge til flere personer. 
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Skjemaer og Bilder 
 

12. Under skjemaer svarer du på spørsmålene 
i listen. De spørsmålene som er obligatoriske 
er markert med en stjerne (*). Du må fylle inn 
noe under disse feltene for å kunne fullføre 
oppdraget. 
 

 

13. For hvert skjemapunkt kan du legge ved 
bilder ved å trykke på ikonet for kamera om du 
vil ta bildet direkte eller på ikonet for 
bildebibliotek om du vil legge ved et 
eksisterende bilde.  

Bildene plaseres i bildegalleriet.   (se 
punkt 20) 

     



MepsBesiktning_Guide_NO 2019-04-01   

CAB Group AB 
Stortorget 11, SE-702 11 Örebro, Sweden 

Phone: +46 (0)19 15 86 00 
E-mail: info@cab.se 

www.cab.se ■OPTIMIZING THE LINE   7 (12) 

14 Bildegalleriet lagrer alle bilder fra 
befaringen.  (se 20) 
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Planskisser, Fuktprotokoll og rom 

15. Planskisser og Fuktprotokoll.  

Legg til en ny planskisse ved å 
trykke på. 

Du kan velge et bilde eller en tegning i 
skisseverktøyet. 

Fuktprotokollen lager du ved å oppgi 
målepunkter. Disse kan senere 
plasseres på planskissen ved å 
velge symbolet i tegneverktøyet. 

 

Du kan også lage dine planskisser med appen 
Floor plan Creator.  

For instruksjoner om dette se bilag (side 16) 
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16. Under Rom. Legger du til de rom som skal 
dokumenteres i befaringen. 

    

17. For hvert rom kan du fylle inn mål og legge 
inn egne notater. Du kan også legge ved bilder. 
Enten ved å ta bilder direkte eller fra 
bildebiblioteket. 
Vil du kopiere et rom trykker du på 
kopi-knappet og vil du ta bort et rom 
trykker du på søppelkassen oppe i 
høyre hjørne.  
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18. Trykker du på Praktisk Informasjon finner 
du og kan redigere eventuell praktisk 
informasjon for objektet. 

   

 

19. Under fanen Oppsummering kan du skrive 
en sluttekst i rapporten. 

   

Bilder og Skisseverktøy 
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20 I Bildegalleriet lagres alle bilder i 
befaringen. Trykk på velg for å markere bilder. 

 

20 Markerte bilder kan Flyttes, Dupliseres, 
Eksporteres og slettes. 

Trykk på bildet og trykk deretter på 
tegne for å tegne på bildet.  

 

21. Du velger blant ulike tegnealternativ i 
menyen over. 

 

Slett ved å trykke på Angre 
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21. Trykker du på valgt ikon enda en gang får 
du også mulighet til å velge farge og tykkelse 
på linjen.  
 

 

Standardtekster 

22. I alle tekstfelt finnes funksjonen for å legge 
inn standardtekster i befaringen. Trykk på 
symbolet over tekstruten 

Disse tekstene legges inn på Meps.net under 
menyfanen Vår Bedrift. 

 
 

  

22. Velg en av dine standardtekstkategorier og 
trykk på den teksten du vil legge til. 

    

Granske og fullfør 
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23. Du avslutter befaringen ved å trykke på   

Granske og fullfør eller Lagre og Lukk 

Om du velger Lagre og Lukk så kommer du 
tilbake til hovedmenyen. Befaringen lagres og 
du kan fortsette å redigere befaringen senere.  

Om du velger Granske og fullfør… 

 

23. …vises en Sammenstilling.  

Med all informasjon i befaringen. Nederst i 
sammenstillingen finnes knappen: Fullfør 
Befaringen. 

 
 
Du kan kun fullføre en befaring i Online-modus. 
Om du forsøker å fullføre i Offline-modus får 
du spørsmål om du vil gå Online. 

 

23. For å fullføre befaringen må du bekrefte 
dette ved å trykke på Fullfør befaring. Huk av 
for om du vil Sende til avgjørelse til 
forsikringsselskapet eller/og om du vil dele 
befaringen med kundens side. 

Legg merke til at etter befaringen er fullført 
går det ikke an å gjøre noen endringer. 
Befaringen er da låst for redigering.   
 
Dersom noen obligatoriske spørsmål (*) ikke 
er besvart vises dette med et pop-up-varsel. 
Du må da gå tilbake til skjemaet og svare på 
disse før du kan fullføre befaringen. 
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24. På startsiden i MepsInspection forsvinner 
beafringen fra listen med Utkast og vises i 
stedet i listen med Fullførte befaringer. 

 

Problemløsning - Kontrollere tilkobling til internett 

1. Trykk på avbryt/kryss for å se App info, 
Integritetspolicy og Versjonsinformasjon 
samt å kunne kjøre en nettverkstest. 

  

2.Under Nettverkstester kan du kontrollere 
tilkoblingen til internett ved å kjøre en 
nettverkstest.  
Trykk på Kjør nettverkstester. 

 

Betyr at man er tilkoblet. 

 

Betyr at noe er feil i tilkoblingen. 

Om Google har tommel opp og MEPS 
har tommel ned, kan det bety at noen 
innstillinger i ditt nettverk sperrer MEPS 
tilkoblingen. I så fall må du kontrollere dine 
nettverksinstillinger. 

 

 

 



MepsBesiktning_Guide_NO 2019-04-01   

CAB Group AB 
Stortorget 11, SE-702 11 Örebro, Sweden 

Phone: +46 (0)19 15 86 00 
E-mail: info@cab.se 

www.cab.se ■OPTIMIZING THE LINE   15 (12) 

Tips på innføring av tekst via talekontroll 

For å forenkle innføringen av tekst kan du 
bruke talekontrollknappen på tastaturet og 
lese inn teksten. Hold inne tannhjulet og velg 
mikrofonen. Les inn 
teksten og trykk på 
mikrofonen igjen når du 
er ferdig.  

    

Innføring med hjelp av avstandsmåler 

Det er mulig å koble seg til en Leica Disto 
avstandsmåler via Bluetooth. Dersom din 
enhet støtter dette kan du trykke på tannhjulet 
på CAB Hjem-siden og velge å 
koble til enhet.  

    

Du har også mulighet til å koble til automatisk 
avstandsmåling når du befinner deg i rommet 
du vil måle. Trykk på 
Bluetoothsymbolet slik at det blir 
blått.  
Trykk på feltet der du vil legge inn verdiene og 
trykk på/mål med Leica-instrumentet. Målene 
fylles da inn automatisk. 
Vil du koble fra måleinstrumentet 
trykker du på Bluetoothsymbolet 
igjen så det blir grått eller gå inn 
under innstillinger og velg Koble fra enhet. 
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Windows håndtering av Kamera 

Du må godkjenne at appen MepsInspection får 
tilgang til kamera og/eller dine bilder. 
 
Du kan endre tilgangen til kamera i telefonen 
under Innstillinger, Personvern og Kamera. 
Velg status På ved Tillat apper å bruke kamera 
og velg På ved MepsInspection under Velg 
hvilke apper som får bruke kamera. 

 

 

Ipad/Iphone håndtering av Kamera 

Du må godkjenne at appen MepsInspection får 
tilgang til kamera og/eller dine bilder. 
 
Du kan endre tilgangen til kamera i telefonen 
under Innstillinger, Personvern og Kamera. 
Velg status På ved Tillat apper å bruke kamera 
og velg På ved MepsInspection under Velg 
hvilke apper som får bruke kamera. 

 

Planskisser med Floor Plan Creator 

Denne funksjonen fungerer kun på Android. 

Appen Floor Plan Creator installeres separat i Google Play. 
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Under fanen Planskisser. 
Lag en planskisse med Floor Plan Creator ved 
å trykke på den blå knappen. 
 

 

Du tas da videre fra MepsInspection til appen 
Floor Plan Creator.  
 
For flere instruksjoner om hvordan du bruker 
denne appen henviser vi til Hjelp og Guide i 
Floor Plan Creator 
 

 

Når planskissen er klar trykker du på Lagre.  

 

Velg Save and Quit 
Du tas nå tilbake til appen MepsInspection 
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Svar ja på spørsmålet for å lage nye rom i 
befaringen basert på planskissen. 
 

 

Velg romtype for de nye rommene. 

 

Nå finnes planskissen fra Floor Plan Creator 
som et bilde i befaringen. 
 

 

I befaringen ligger også de nye rommene som 
importeres.  
 
Disse rommene har dimensjoner og flater på 
Gulv, vegg og tak. De har også fradrag for 
vinduer og dører. 
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