Viktig informasjon til styret i Søndre Lindeberg.
På grunn av innskjerpet krav til personvern i henhold til Lov om personvern/GDPR har vi nå en ny
versjon av den digitale gjesteparkeringen. Det ble nødvendig å fjerne oversikt over hvilke biler med
reg nr som stod på gjesteparkeringen, vi ble også nødt til å fjerne muligheten med å skrive inn ‘Besøk
hos’
Dere finner den nye versjonen ved å klikke her: http://gjest.p-service.no

Følg instruksjoner gitt på skjerm.

For de som ønsker å benytte seg av smarttelefon er fremgangsmåten som
følger:

Slik lager du snarvei på iPhone
1) Åpne nettleser på mobilen og skriv inn adressen til nettsiden du vil lagre på
hjemskjermen: http://gjest.p-service.no
2) Trykk på menysymbolet, firkanten med pil, og sveip bortover til du ser «Legg til
hjemskjerm»-merket.
3) Gi snarveien et navn, for eksempel navnet ‘ Parkering ‘
4) Vips – så har du laget snarvei til nettsiden (bakerst) på telefonen.
Det er fullt mulig å flytte på snarveiene: Hold fingeren på symbolet noen sekunder. Når den
begynner å røre på seg, drar du den bare dit du vil ha den.
Her kan du gi nettsiden et navn, som vil stå under logoen på hjemskjermen.

Slik lager du snarvei på Android
1) Åpne nettleser og skriv inn nettadressen på siden du vil lagre: http://gjest.p-service.no
2) Trykk på menysymbolet (de tre prikkene) og velg «Add to Home screen» eller «Legg til på
startside» på norsk.
3) Navngi snarveien
4) Velg «ADD» i menyboksen om du vil den skal legge seg automatisk på hjemskjermen, eller
«Touch and hold» hvis du vil plassere den manuelt akkurat der du vil ha den.
Velg og navngi nettsiden du vil lage snarvei for. Ikonet for snarveien legger seg automatisk bakerst på
telefonen, med mindre du velger å flytte den over selv.
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