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Besøksregistrering med labelprinter 
Besøksregistrering er en tilleggsmodul i Phonero Bedriftsnett som gjør det enkelt 
holde kontroll på besøkende i bedriftens fysiske lokaler. Besøkende registreres 
inn ved å fylle ut telefonnummer, navn, og firma og hvem man skal besøke 
manuelt av resepsjonist, eller av besøkende selv via iPad/Datamaskin i bedriftens 
resepsjon eller ankomstområde.  

Besøksregistreringen har også støtte for å skrive ut besøkskort. Besøkskortet kan 
tilpasses med personlig tekst og logo. Løsningen støttes av en rekke 
labelprintere, og er enkel å installere. Startpakke med printer, iPad og gulv eller 
bord-stand for iPad kan bestilles fra Phonero. 

Denne veiledningen forutsetter at besøksregistrering er aktivert og satt opp, og 
at man har en printer og iPad eller datamaskin tilgjengelig i ankomstområdet. 
For ytterligere veiledning for oppsett av tjenesten se 
https://support.phonero.no/hc/no/articles/5743725921938-
Bes%C3%B8ksregistrering  

Innhold i veiledningen 

1. Installasjon av PrintNode Client på Windows 

2. Konfigurasjon av etikettskiver i PrintNode Client 

3. Konfigurasjon av etikettskriver i Phonero Bedriftsnett 

4. Test av etikettutskrift fra Phonero Bedriftsnett 

5. Feilsøk 

 

  

https://support.phonero.no/hc/no/articles/5743725921938-Bes%C3%B8ksregistrering
https://support.phonero.no/hc/no/articles/5743725921938-Bes%C3%B8ksregistrering
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Installasjon av Printnode Client på 
Windows  
For at utskift skal være tilgjengelig for besøkende, må det installeres en driver på 
datamaskinen etikkettskriveren i resepsjonen kobles til. Denne datamaskinen må 
være påslått og kjøre PrintNode Client. 
 

Installasjonsveiledning 

1. Kjør installasjonsfilen for PrintNode som lastes ned fra 
https://www.printnode.com/download    

2. Aksepter Licence Agreement.  

3. Velg en installasjonsplassering. La dette stå på standardinnstillingen om du 
ikke har behov for å installere den et bestemt sted.  

4. Velg en startmenymappe. Denne kan også stå på standardinnstilling. 

5. Velg om du ønsker en snarvei til PrintNode på skrivebordet. OBS! Dersom 
du opplever problemer under innstallering eller i etterkant, bør du ikke 
installere PrintNode som en Windows Service. 

6. Klikk på «Install» og vent på at prosessen skal fullføres.  

7. Klikk på «Finish» for å starte PrintNode.  

8. Logg inn på PrintNode-klienten med e-post og passord du har mottatt fra 
Phonero. 

 

 

  

https://www.printnode.com/download
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Konfigurasjon av etikettskriver 
Før du konfigurerer etikettskriveren vil vi anbefale deg å se til at programvaren til 
etikettskriveren er oppdatert. Når du skal legge til printeren til i Bedriftsnett må 
du stille inn printeren og størrelse på etiketten som skal skrives ut. Følg så 
stegene under. 

Åpne PrintNode Client 

PrintNode ligger i systemstatusfeltet.  

Åpne PrintNode ved å høyreklikke og velge Open PrintNode. 

Hvis du ikke finner PrintNode i systemstatusfeltet, kan du starte PrintNode ved å 
søke på PrintNode i startmenyen. 

Velg etikettskriver 

Under fanen Printers kan du velge hvilke etikettskrivere du ønsker å ha 
tilgjengelig i Bedriftsnett. Hvis du har mange skrivere tilgjengelig på din pc, så 
kan det være hensiktsmessig og kun velge etikettskriveren som skal brukes. 
 

Bestem etikettstørrelse på printeren. 

Du må velge størrelse på etiketten som skal skrives ut. Dette gjøres i labelprinter-
innstillinger på maskinen din, og innstillingene som settes på datamaskinen må 
være de samme som på https://bn.phonero.no 

1. Åpne Windows Startmeny og gå til «printers & scanners» 

2. Finn etikettprinteren du skal bruke og klikk på «manage» 

3. Klikk på «printing preferences» i menyen til venstre. 

4. Det kommer opp ett vindu for å angi størrelse, her skriver du 

• Paper Size = 50mm 

• Length = 80mm 

Dersom du ikke finner riktig størrelse papirstørrelse, sjekk at «enhet» står som 
«mm» i menyvalget annet. Dersom du har «trim tape after data» tilgjengelig, slå 
dette av i innstillingene.  
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Innstillinger i Phonero Bedriftsnett 

Før etikettskriveren er klar for utskrift, må du også konfigurere innstillinger i 
bedriftsnettet. Dersom du nylig har installert PrintNode, eller gjort endringer i 
PrintNode-innstillingene må du oppdatere Bedriftsnett før du redigerer disse 
innstillingene. 

1. Logg på Bedriftsnett via https://bn.phonero.no med en bruker som har 
administrasjonsrettigheter eller tilgang til besøksregistrering. 

2. Klikk på besøksregistrering  fra hovedmenyen  

3. Gå til fanen innstillinger, så lokasjoner og velg riktig lokasjon.  

4. På toppen av siden er det en rullegardinmeny hvor det står varsling. Trykk 
på den og velg labelprinter.  

5. Velg skriveren du skal bruke og størrelse, og trykk lagre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersom du får opp «Feil ved forhåndsvisning av kort» kan du deaktivere 
verifikasjon av SSL/TLS i PrintNode Client, men dette vil ikke ha noe å si for 
utskriftsfunksjonen i seg selv. Les mer på neste side.  

https://bn.phonero.no/
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Test utskrift 
Ved utskrift av test-label etter man har fulgt veiledningen ovenfor kan man få 
følgende feilmelding. For å korrigere dette må «verify SSL/TLS peer» skrus av i 
PrintNode Client.  

 

 

 

 

 

1. Åpne PrintNode Client på datamaskinen 
2. Velg settings og fjern haken på «verify SSL/TLS peer» 
3. Når dette er utført kan ny test-label skrives ut 
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Feilsøk 
 
Vanlige årsaker til at utskrift ikke fungerer 

Logo (bilde) URL kan være utdatert eller ikke gyldig. Gå til https://bn.phonero.no, 
klikk på hovedmenyen øverst til venstre, velg Besøksregistrering, så innstillinger 
og tilpass.  

Sjekk at URL-en til logoen fungerer ved å kopiere den og lime den inn i 
nettleseren din. Dersom du ikke får opp et bilde, må du erstatte lenken med en 
ny og oppdatert lenke til et bilde tilgjengelig på nett, eller eventuelt slette lenken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://bn.phonero.no/
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Dersom det er lagt til linjeskift i infotekst-feltet vil ikke utskrift fungere. Vennligst 
pass på at det ikke er lagt til linjeskift i infotekst-feltet.  

Gå til https://bn.phonero.no, klikk på hovedmenyen øverst til venstre, velg 
Besøksregistrering og utvid riktig lokasjon.  

Feil oppsett:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riktig oppsett 

 

 

https://bn.phonero.no/

