
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instadose - Webläsarinställningar 
 

Sid 1)  Internet Explorer 

Sid 2)  Google Chrome 

Sid 3) Mozilla Firefox 

 
  



 

Vid användning av Internet Explorer 
 

För att utläsningen skall fungera krävs att Internet Explorer av version 6 eller nyare  

1). Installera programvaran som hanterar utläsningen av dosimetern. Säkerställ att du har 

administratörsrättigher för att kunna installera programvaran. 

2). Skapa ’Företag’ samt ’Användare’ och tilldela varje dosimeter till en användare. Användaren 

behöver inte vara fysisk person utan kan vara exempelvis ’Besökare’ 

3). Aktivera dosimetern med funktionen 

’Initialize’ 

Webläsarinställningar 

Resultatet vid utläsning presenteras som 

en bild. Vissa webläsare är inställda för 

att inte visa bilder. Observera att 

resultatet utläses alltid, det är bara den 

grafiska presentationen som vissa 

webläsare blockerar. Resultatet finns 

alltid i din ’Reading history’  

Om den grafiska presentationen av den utlästa dosen inte fungerar så prova följande 

A. Tillåt Pop-Up från adressen *.instadose.com 

 



B. Om det fortfarande inte fungerar, prova att tillåta www.instadose.com att hantera kakor.

 

 

  



 

Vid användning av Google Chrome 
 

För att utläsningen skall fungera krävs att brukaren gör följande 

1). Installera programvaran som hanterar utläsningen av dosimetern. Säkerställ att du har 

administratörsrättigher för att kunna installera programvaran. 

2). Skapa ’Företag’ samt ’Användare’ och tilldela varje dosimeter till en användare. Användaren 

behöver inte vara fysisk person utan kan vara exempelvis ’Besökare’ 

3). Aktivera dosimetern med funktionen ’Initialize’ 

 

Webläsarinställningar 

Resultatet vid utläsning presenteras som 

en bild. Vissa webläsare är inställda för att 

inte visa bilder. Observera att resultatet 

utläses alltid, det är bara den grafiska 

presentationen som vissa webläsare 

blockerar. Resultatet finns alltid i din 

’Reading history’  

Om den grafiska presentationen av den utlästa dosen inte fungerar så prova följande 

1) Tillåt Pop-up och kakor från adress *.instadose.com genom att  

    1.1 Gå till settings 

   1.2 Under ’Privacy’ – ’Content settings…’ 

   1.3 Tillåt kakor och tillåt pop-up genom att lägga till *.instadose.com  under knappen ’Manage 

exceptions’. Se exemplet nedan för Pop-up 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Vid användning av Mozilla Firefox 
 

Inga kända problem finns vid användning av Mozilla Firefox men för att utläsningen skall fungera 

krävs att brukaren gör följande. 

1). Installera programvaran som hanterar utläsningen av dosimetern . Säkerställ att du har 

administratörsrättigher för att kunna installera programvaran. 

2). Skapa ’Företag’ samt ’Användare’ och tilldela varje dosimeter till en användare. Användaren 

behöver inte vara fysisk person utan kan vara exempelvis ’Besökare’ 

3). Aktivera dosimetern med funktionen ’Initialize’ 


