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Beskrivning ALS Online
ALS Online är benämningen för de funktioner som blir tillgängliga för en användare när denne har loggat
in på ALS webbsida med ett användarnamn och lösenord.
Användarnamnet är användarens sjusiffriga kundnummer i formatet XXXXX-XX samt en fyrsiffrig pinkod.
För att kunna logga in måste kontot först aktiveras av ALS. Du kan få ditt konto aktiverat från nedanstående
länk.
http://www.alsglobal.se/kundtjaenst/bestaell-online-funktioner

När man loggat in på webbsidan kommer denna till ”MINA SIDOR”. Här finns följande undersidor: Orderstatus, Analysresultat,
Mina Riktvärden och Profil.
Information på dessa sidor kan hämtas på 3 olika nivåer, användare, kontor och företag. Ett kundföretag kan välja hur de vill
att deras resultat skall bli tillgängliga för enskilda personer inom dessa nivåer enligt följande logik:
•

Företag: Flera olika kontor (femsiffriga kundnummer) kan länkas samman under ett gemensamt företagskonto och
resultaten blir tillgängliga för utvalda användare (sjusiffriga kundnummer) inom dessa kontor. Enskilda sjusiffriga
kundnummers resultat kan exkluderas från detta genom att göra dem privata.

•

Kontor: Flera användares resultat (sjusiffriga kundnummer) blir tillgängliga för andra användare på samma kontor
(femsiffriga kundnummer). Enskilda sjusiffriga kundnummers resultat kan exkluderas från detta genom att göra dem
privata.

•

Användare: Endast de resultat som ligger på det sjusiffriga kundnummret är tillgängliga för användaren.

För att skapa gemensamma konton kontakta ALS kundtjänst eller er säljare på ALS.

Profil
Här framgår några av de uppgifter ALS har om användaren. Namn, kundnummer (sjusiffrigt), vilken nivå användaren kan
hämta uppgifter på (permission level), företagsnamn, adress samt telefonnummer.

Orderstatus
På denna sida kan användaren följa statusen på sin order. Från det att order registrerats, analyserats, rapporterats och
fakturerats. Från sidan framgår, orderstatus, antal prov, när proven ankom till ALS, beräknat färdigdatum, status, användarens
order ID samt projekt benämning.

Analysresultat
Här finns samtliga analysresultat i orderform som registrerats på använadaren, 2 år tillbaks i tiden. Order visas i tabellformat
med följande rubriker, OrderNr, Ankomstdatum, Paket, användarens order ID samt projektnamn. Användaren kan välja att
avgränsa resultaten på ankomstdatum. Den kan också välja att filtrera resultaten genom att skriva en text i sökfältet. Endast
de order som innehåller texten i någon av ovanstående rubriker filtreras då fram.
Användaren kan välja att tillämpa en riktvärdestabell på sina order. Se mina riktvärden nedan. När användaren gör detta
utvärderas resultaten på analyserade parameter i order mot angivna gränsvärden. Om resultatet är lika med eller högre än
angivet riktvärde, färgas raden för den ordern rött i tabellen. Se bild nedan.

Användaren kan i tabellen med order markera flera order genom att klicka på dem. Det går sedan att exportera resultaten i
excelformat genom att klicka på en knapp. I Excelfilen finns det för varje prov angivet följande information:

OrderNr

ProvNrPaket Beteckning 1 Beteckning 2 Projekt

Er ID

Ankom

Till detta anges samtliga analyserade parameter, resultat och enhet. Om ett en riktvärdestabell har använts vid exporten
anges riktvärdet för respektive parameter under parameternamnet. Resultaten färgas beroende riktvärdet. Om resultatet
är lika med eller högre än riktvärdet färgas resultatet rött, om det är lägre än riktvärdet färgas det svart och om det inte
utvärderats mot ett riktvärde färgas det grått. Denna logik framgår också i Excel filen tillsammans med en text som beskriver
vilken riktvärdestabell resultaten utvärderats mot.

Mina Riktvärden
De riktvärdestabeller som man kan utvärdera resultaten mot enligt ovanstående beskrivning finns dels som färdigkonfigurerade
tabeller med förbestämda gränsvärden. Dessa riktvärdeslistor är olika nationella och regionala riktvärden som är etablerade
riktvärden i olika branscher. Dessa skapas internt av ALS. Användaren kan dock skapa och spara egendefinierade riktvärdeslistor
att utvärdera resultat mot. Detta görs under sidan ”Mina Riktvärden”.
Användaren kan här välja ut olika ämnen ur en tabell. Man kan sedan ange olika gränsvärden för respektive ämne och spara
denna lista med ett specifikt namn. Listan blir sedan tillgänglig vid Analysresultatsidan.
Sparade riktvärdeslistor blir även tillgängliga mellan olika kontor och företags konton om sådana finns.

Avtalspriser
Kunder som har ramavtal med ALS och där i specifika priser avtalade för analyser har möjlighet att se dessa priser på hemsidan
om detta är aktiverat. Funktionen aktiveras av ansvarig säljare och priserna och rabatter läggs in av dem.
Avtalspriser blir tillgängliga först efter att användaren har loggat in. När den har gjort detta framgår avtalspriset för respektive
analyspaket under ordinarie pris för samtliga paket på hemsidan. Även specifikt avtalade standardsvarstider som avviker från
ordinarie svarstid framgår från Paketinfon.
Användaren har möjlighet att söka fram olika analyspaket, lägga till dessa en ”varukorg”. Varukorgen åskådliggörs sedan i
tabellformat enligt bild nedan.

Nedanför tabellen finns en sida med teknisk specifikation för samtliga paket, detta innefattar samtliga ingående parameter
med rapporteringsgräns och annan relevant information enligt bild nedan. All information går att exportera till Excel fil.
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