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Generelt 

Proforts GSM-enheder kan kommunikere med internettet via GPRS. Profort stiller en server til 
rådighed til denne kommunikation. 
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Forudsætning 

En forudsætning for GPRS-kommunikationen er, at GSM-enheden får oplyst: 
1. Sit eget mobilnummer 
2. Et brugernavn efter eget valg 
3. Teleudbyderens ’APN’ (Access Point Name). 
4. At GPRS-service er åbnet på SIM-kortet. 
5. Din PC er på internettet. 
6. PIN-kodeanmodning fjernes på SIM-kortet (ønskes enheden beskyttet af PIN-kode skal 

denne være ’1234’ og alle kommandoer skal starte med ’1234’) 

Start GPRS med sms 

Send sms til enheden (mellemrum er vigtige og +47 ikke nødvendig): 
 
EA BRUGERNAVN nnnnnnnn Opret et brugernavn efter eget valg (ikke specialtegn) og 

’nnnnnnnn’ er enhedens eget telefonnummer. 

PC-program 
Leveres med enheder 

Web-portal: 
www.multiguard.dk 

Smartphone 
iPhone 

GSM-enhed 
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APN (Access Point Name) er internet som standard. For følgende mobilselskaber, send sms: 

Telenor: EG telenor 

NetCom: EG internet.netcom.no 

Tele2: EG internet.tele2.no 

For andre selskaber læs her: http://wiki.apnchanger.org/Norway#Cellular_Operators 

GPRS-trafikken starter og stopper 

med sms: 

EH  Stop internettrafik. 

EH BRUGERNAVN Start internettrafik. 

Opsætning med PC-program Quick set-up 

Start PC-programmet, (inkluderet på CD) tast enhedens GSM-
nummer og tryk ‘TILBAGE’ een gang. 
 
 
 
Slet ’Kommunikationsport’ og vælg ’Forbindelse via 
internettet’. Vælg server. ’www.multiguard.dk’. Indtast dit 
brugernavn som blev sendt med sms. Tryk NÆSTE. Foretag 
dine indtastninger til enheden og afslut med ’UDFØR’ 

 
 

Opsætning med PC-program Basic set-up 

Start PC-programmet (tilkøb) og tryk 
KARTOTEKER og INDSTILLINGER. 
 
Slet ’Kommunikationsport’ og vælg ’Forbindelse 
via internettet’. Vælg server 
’www.multiguard.dk’. Indtast dit brugernavn 
som blev sendt med sms. Tryk OK. Foretag 
dine indtastninger til enheden og afslut med 
’SEND/GEM’ 
 
 

Log ind på Proforts web-portal 

Åben www.multiguard.dk i din browser og vælg ’Opret bruger’ 
 
 
 
Udfyld oplysningerne. 
Brugernavn er det som blev sendt til enheden med sms. 
Adgangskode vælger du selv. 
E-mailadresse bruges ved ’glemt adgangskode’ 
Vælg ’Registrer’ 

http://wiki.apnchanger.org/Norway#Cellular_Operators
http://www.multiguard.dk/
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Opret enhed: 
Klik på radioknappen og skriv 
’1’ i nr. Udfyld ’Beskrivelse’ og 
’GSM-nummer. Er PIN-
kodeanmodning på SIM-kortet 
frakoblet skal ’Pinkode’ være 
blank. Vælg: ’Opret’ 
 

Installer Proforts applikation til Android  

Vil du læse temperaturen og kunne aktivere funktioner fra din smart-phone, kan dette ske med 
applikationen ’Profort’.  
 
Opret først dine enheder på Proforts web-server som beskrevet oven for. Installer derefter 
applikationen fra Google Play og log ind med dit brugernavn og adgangskode. 
 
Fra applikationen kan du: 

 Aktivere funktioner  

 læse temperaturen 

 optage et billede eller se de seneste billeder, hvis kamera (009068) er monteret 

 hente GPS-position, hvis GPS-antenne (008210) er monteret 
 
Log ind  Vælg enhed Hent status Se evt. billede Aktiver funktion 

     
 

Installer Proforts applikation til iPhone  

Vil du læse temperaturen og kunne aktivere funktioner fra din iPhone, kan du gå end på ’App 
Store’ og installer applikationen ’Profort’. Log ind med dit brugernavn og adgangskode. 
 
Fra applikationen kan du: 

 Aktivere funktioner 

 læse temperaturen 

 optage et billede eller se de seneste billeder, hvis kamera (009068) er monteret 
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Log ind Vælg enhed Hent status Se evt. billede Aktiver funktioner 

     

 


