
Installasjon av TQM App – Brukerveiledning 
 

1. Hvordan installere TQM App? 

2. Hvordan distribuere TQM App til brukere som ikke logger seg inn i TQM Enterprise?  

3. Hvordan aktivere TQM App? 

 

1. Hvordan installere TQM App?  
Du finner instruksjoner for nedlastning av TQM App ved å klikke på lenken «Last ned TQM app» ved 

siden av navnet ditt:  

 

 

Følg så disse instruksjonene for nedlastning av app: 

 



 

2. Hvordan distribuere TQM App til brukere som ikke logger seg inn 

i TQM Enterprise? 

 
Som Administrator kan du sende auto-generert SMS med installasjonslenke til TQM App til dine 

brukere. 

 

Send SMS til én bruker 
Åpne brukerens profil, klikk på menyvalget «TQM App» og klikk på «Send meg en SMS». Det vil da bli 

sendt en SMS med nedlastningslenke til app til brukeren. 

 

 

 

Send til flere brukere av gangen 
Åpne brukerlisten i administrasjon.  

Ved å klikke på «Send installasjonsinfo TQM app» vil det bli sendt en SMS med nedlastningslenke til 

app til alle brukere. 

Dersom du vil begrense hvilke brukere du skal sende ut nedlastningslenke til, kan du først gjøre et 

søk ved å klikke på «Avansert søk» og deretter klikke på «Send installasjonsinfo TQM app». 

 



3. Hvordan aktivere TQM App? 
For å ta i bruk TQM App første gang, så må appen aktiveres mot riktig firma.  

Dette gjøres automatisk dersom du har fulgt punkt 1 eller 2 over og lastet ned appen med SMS-lenke 

eller QR-kode.  

 

Dersom du har lastet ned appen direkte fra Apple eller Play Store, så kan du gjøre en av følgende: 

 

1. Logg inn i TQM Enterprise 

Avinstaller app og følg instruksjoner for nedlastning av app (se punkt 1 over) 

 

2. Kontakt din lokale administrator for TQM Enterprise 

Be din administrator sende deg nedlastningslenke på SMS. Avinstaller app og installer via 

SMS-lenke. 

 

3. Kontakt TQM Support 

support@tqmpartner.no / +47 41 69 69 69 

TQM Support kan sende deg nedlastningslenke til app eller hjelpe deg med å aktivere app 

manuelt. 
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