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1. STARTSIDAN

Du loggar in i mobilportalen med ditt kund-ID och 
lösenord som du använder för att logga in i det 
allmänna administrationsgränssnittet. 

Figur 1: Inloggningsfönster 

När du loggat in i portalen så listas dina mobilabonnemang. I översikten finns information om SIM-kortnummer, 
datapaket, abonnemang, samt anteckningar på abonnemanget. Datapaket-kolumnen är bara intressant för äldre 
abonnemang då det för nya abonnemang ingår datapaket i själva abonnemanget. För nya abonnemang står det 
alltid Fri Mobil Surf under Datapaket. 

Figur 2: Abonnemangsöversikt 

Väljer du fliken Statistik så får du se hur mycket roaming du använt under innevarande månad. 

Figur 3: Statistik 
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Klickar du sedan på Detaljerad statistik så kan du 
se dataförbrukning under innevarande månad. Du 
kan också välja att gå tillbaka i tiden för ett 
abonnemang och se hur mycket data 
abonnemanget använt historiskt. Du får även en 
tydlig bild över hur nära maxförbrukningen 
abonnemanget är. 

Figur 4: Detaljerad statistik 

2. ÖVERSIKT – ABONNEMANG

Du kan gå in på varje nummer och få detaljerad information om abonnemanget såsom PUK-kod, 
abonnemangsinformation samt vem abonnemanget står på. 

Här kan du sätta på dygnstaxa för dataroaming, vilket innebär att du kan surfa för ett fastpris i utlandet varje 
dygn. Exakt hur prissättningen ser ut kan du läsa i prislistan för mobilabonnemang.  

Det går också att spärra abonnemanget, all datatrafik, datatrafik i utlandet och hantera mobilsvaret. 

Figur 5: Detaljerad information 
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