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Tillgänglighet 
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• Mobilappen kan laddas ner på App Store℠ och Google Play™.  
• Alternativt kan du manuellt söka i ”butiken” efter ”Eurofins” och välj appen 

utgiven av Eurofins Environment Testing Sweden AB. 
• Appen fungerar på IOS 5.0 samt Android 2.3.3 eller senare. 

 
 

http://appstore.com/Eurofins
http://appstore.com/Eurofins
https://play.google.com/store/apps/details?id=se.eurofins.mobile


Inloggning 

• Inloggning sker med samma användarnamn 
och lösenord som till Eurofins Online-system.  

• Saknar du användarkonto? Ansök här! så får 
du tillgång både till vårt Online-system för 
dator (mer funktionalitet) samt för Appen. 
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http://213.88.131.11/AnalycenOnline/login.aspx?ReturnUrl=%2fAnalycenonline%2fDefault.aspx


Välja kund 

• Efter inloggning väljer man under 
”Inställningar” vilken leverantör och vilket 
kundnummer man vill se provresultat för. 
 

• För tillfället är endast Eurofins Environment 
tillgängligt som leverantör. 

 
• Endast Svenska är tillgängligt som språk i ver 

1.0 
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Sök efter prov 

• Under ”Sök” kan man välja att söka efter 
prover via provpunkt eller provmärkning. 
 

• ”Provinlämning” visar en lista på 
inlämningsställen med det närmsta överst i 
listan. 
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Sök via provpunkt 

• Startdatum och slutdatum för sökningen 
kan ändras och är ankomstdatum till 
labbet. 
 

• ”Sök i alla provpunkter” visar en lista på 
alla provpunkter som har prover under den 
aktuella tidsperioden. 
 

• I rutan ”Filtrera resultat” kan början på 
provpunktens namn anges för att filtrera fram 
en eller flera provpunkter. Lista med 
provpunkter visas direkt när du börjar skriva i 
sökrutan. Om listan är tom saknas provpunkt 
som matchar ditt sökvillkor, alternativ 
behöver du söka på en annan tidsperiod. 
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Sök via provpunkt 

• Lista på provpunkter visas 
• Klicka på önskad provpunkt 
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• Lista med provinformation visas. 
• Klicka på önskat prov 

 



Provresultat 

• I vyn för provresultat redovisas 
provinformation som Provpunkt, Märkning, 
Ankomstdatum, Provstatus, 
Provtagningsdatum och Djup. 
 

• Observera att resultatens status är samma 
som provets och såväl Validerade som Ej 
validerade resultat visas i appen. 
 

• Provresultat redovisas i listan tillsammans 
med enhet och mätosäkerhet. 
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Sök via provmärkning 

• Startdatum och slutdatum för sökningen 
kan ändras och är ankomstdatum till 
labbet. 
 

• I rutan ”Provmärkning” kan början på 
provmärkningen anges för att filtrera fram ett 
eller flera prov. Klicka sedan på ”Sök” 
 

• Om rutan ”Provmärkning” lämnas tom visas 
en lista på alla prover under den aktuella 
tidsperioden. 
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Sök via provmärkning 
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• Lista med provinformation visas. 
• Klicka på önskat prov 

 



Provresultat 

• I vyn för provresultat redovisas 
provinformation som Provpunkt, Märkning, 
Ankomstdatum, Provstatus, 
Provtagningsdatum och Djup. 
 

• Observera att resultatens status är samma 
som provets och såväl Validerade som Ej 
validerade resultat visas i appen. 
 

• Provresultat redovisas i listan tillsammans 
med enhet och mätosäkerhet. 
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Provinlämning 

• Närmast inlämningsställe visas överst 
• Valt inlämningsställe visas på kartan 
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Frågor eller kommentarer? 

Vi tar tacksamt emot frågor och kommentarer kring vår App. 
Vänligen skicka dem till vår kundtjänst: 
info.environment@eurofins.se 
 
 
Apple, the Apple logo, iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. 
 
Android is a trademark of Google Inc. 
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