
Installasjonsveiledning Visneto 

Gratulerer med ditt nye Visneto Booking system. 

For å komme inn i Philips’ Android system, trykker du «Enter» og «Volum - » kjapt etter hverandre. 

(Øverste og nederste knapp bak på skjermen) Passordet er 1-2-3-4. 

Her kan du koble til WiFi, sette instillinger, installere programmer osv. 

Før du går igang med Installasjon, må du ha Visneto’s App på en minnepenn. Legg denne for 

enkelhetsskyld rett på Root i minnepennen.  Appen kan hentes på www.visneto.se, eller via de du 

har kjøpt produktet av. 

Installasjon av Visneto App på Philips 10" Android Tablet 

Før du går igang med installasjonen, koble Tablet’en til internet, enten via WiFi eller RJ45 på 

baksiden. 

1. Når Philips Tablet er pakket ut og startet opp, trykker du «Enter» og «Volum - » kjapt etter 

hverandre. (Øverste og nederste knapp bak på skjermen) Passordet er 1-2-3-4  

2. Gå til Apper  → Filbehandler → MNT → USB_Storage → USB_DISK1 

 Velg Visneto.apk → Åpne → Installer → Trykk på Ferdig 

 Gå så tilbake til der du ser «Instillinger» & Filbehandler (Punkt 1) 

3. Gå til Innstillinger → Skiltvisning → Start på kilde →  Inngang → Skreddersydd App 

4. Gå til Innstillinger → Skiltvisning → Under Kildeinstillinger: Skreddersydd App → Velg Visneto 

Du har nå installert, og konfigurert Philips Tablet til alltid å starte i Visneto App. 

Konfigurasjon av Visneto App på Philips 10" Android Tablet 

1. I Visneto App, trykk nederst i venstre hjørne av bakgrunnsbildet for å komme i Visneto’s 

Innstillinger. 

2. Velg Valgt Kalender  

Oppsett av Microsoft Exchange/Office365 
Webservice adresse:   F.eks https://outlook.office365.com/EWS/exchange.asmx 
Brukernavn:    F.eks visneto_lite@test.se 
Passord:    F.eks Dhkslx234 
Epostadresse for  
rommet (resurs):  F.eks Room1@frontcast.se 
 
Brukernavn og passord som legges inn vil være en bruker som må ha lese-/skriverettigheter til 
resursen. Vi anbefaler en epost-adresse om IKKE har krav om nytt passord på intervaller, da 
det vil kreve re-konfigurering av tablet hver gang passordet er endret. 
 

http://www.visneto.se/


Oppsett av Google Kalender 
Trykk på Konto, og gå til https://www.google.com/device og skriv inn koden du får fra Visneto.  Da 
godtar du at Visneto kan redigere kalenderene som er tilkoblet kontoen din. 
Vi foreslår at du gjør dette i inkognito-modus slik at du først får beskjed om å logge inn med den 
riktige eposten for oppsett av bookingen. 
 
Her er det viktig at du benytter en Google-konto som har eie/-skriverettigheter til det rommet du er i 
ferd med å kofingurere.  
 
Velg så rommet du skal benytte til denne installasjonen. (Du får en liste over alle tilgjengelige rom for 
denne brukeren). 

3. Velg synkroniseringsinterval 
4. Aktiver Programvaren – Gå til Activate Licens og skriv inn din lisensnøkkel. 

 
 

 
 

https://www.google.com/device

