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Bluegarden mobil – ny app

Visma har utarbeidet en ny app for enkel tilgang til lønnsslipp, kjørebok og
reiseregning på mobil.
Appen «Bluegarden mobil» erstatter dagens HMTL-applikasjon. Vi anbefaler å
ta den nye appen i bruk med en gang, siden dagens «HTML-applikasjon vil
slutte å fungere etter 31.03.2020.

Tilgang til den nye appen
Den nye appen kan lastes ned og installeres fra «App Store» for iOS, eller fra «Play
Butikk» for Android.
Søk etter «Bluegarden Mobil».

Først gangs bruk
Første gang du starter Bluegarden Mobil appen må du velge foretrukket språk. Trykk
så «Kom i gang» for å starte innlogging.
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Første gangs pålogging
Når du skal logge deg på første gang, bruker du det samme brukernavnet (med
prefiks) og passordet som du bruker når du logger deg på Personalportalen. Prefiks
betyr at du må skrive HN- fremfor brukernavnet ditt. Eksempel: hn-brukernavn

Velg en 4-sifret pin kode
Du velger så en 4-sifret kode som du skal bruke ved senere pålogginger på
Bluegarden Mobil.
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Dersom din mobiltelefonene støtter TouchID eller FaceID, kan du velge å bruke dette
i stedet for pin kode.
Du må velge «Tillat» på spørsmålet om å gi appen tilgang til kamera.

Du er nå inne i Bluegarden mobil.
For ytterligere informasjon, se dokument PR51272 - Bluegarden Mobil - ny app brukerdokumentasjon i DocMap.
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