
Brukerveiledning
Origo - Manager



En portal for alle steg i den 

mobile livssyklusen

Mobil Policy

Abonnementshåndtering

Mobil Kostnadskontroll

Asset Management



Du er logget inn som 

bruker.

Her ser din status på 

innlogging.

Klikk i venstre 

hjørnet for å endre 

til <Manager>.



Du er nå logget inn som 

Manager.

Under <enheter> ser du 

oversikten på alle 

mobiler i bedriften.

<Faktura> er oversikten 

over mobilkostnaden i 

bedriften.

Under <abonnement> kan du 

bestille og endre abonnement.



Enheter

Her ser du alle 

mobiler i 

bedriften.

MaaS/Flow

Her ser du alle 

mobiler som er 

kjøpt via Flow

(MaaS).

Returned

Her ser du alle 

mobiler som er 

returnert.

Purchased

Her ser du alle 

mobiler som er 

kjøpt ut.

Completed

Her ser du alle 

mobiler som har 

fullført avtaleperiode.



Her ser du oversikt 

over hva du kan 

gjøre med 

abonnement 

tilhørende dine 

ansatte. 



Pakkenavn

Trykk her for å velge abonnement som er 

tilgjengelig. 

Når du har valgt abonnementet vil det 

dukke opp valg på datapakker.

Personlig abonnementstype

Du må velge om det skal være et 

personlig abonnement for en 

bruker eller et 

avdelingsabonnement.

Brukerinfo

Fylle inn informasjon på bruker eller 

avdeling ut i fra hva du har valgt på 

abonnementstype og trykk neste.

Fakturainformasjon

Her må du huke av om det skal opprettes ny 

konto eller om dere skal bruke en eksisterende 

konto, da kommer det opp valg hvor du legger 

inn kontonummer eller mobilnummer på en som 

er tilknyttet samme koststed.



Har dere tomme simkort liggende, 

trykk her og legg inn simkortnummer

Legg inn bedriftens navn under 

<selskap>. 

Trenger dere å få tilsendt simkort, 

huk av for send nytt SIM-kort. 

Når du velger <neste>, får du en 

oppsummering.

Les gjennom og trykk bestill.



Support
Flow - for både bedriften og for deres ansatte

Arbeidsgiver

* Supporthenvendeler

Kontaktperson i bedriften, har tilgang til vår support via 

telefonnummer 23 17 23 50 – epost: drift@techstep.no

* FAQ

Du finner svar på ofte stilte spørsmål på vår FAQ-side. 

https://www.techstep.no/support-faq

https://www.techstep.no/support-faq

