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Börja med att skapa en organisation. 1: Klicka på de tre strecken. 2 : Klicka på ”Add organization” och skriv 
in uppgifterna. 3: Klicka därefter på önskad organisation och ”Add network” samt skriv in önskat namn.

1: Klicka på huset och ”Inventory & License”. 2: Klicka på ”+ Register Device” och skriv in serienummer 
för enheterna (står på baksidan). 3: Klicka på ”Register” så visas enheterna i listan. 4: Klicka på ”Assign to 
Network” för att lägga enheten. Markera enheten, klicka i önskat nätverk (skapat enligt ovan) och tryck ”Apply”.
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Uppstart EnGenius Cloud
Hur gör jag?
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EnGenius Cloud är väldigt enkelt och överskådligt att använda. Du kan även använda Appen 
”Cloud to-Go” (Android/iPhone), vilken ger lättarbetad fjärråtkomst av dina anläggningar 
men kan även användas vid installation. För att du snabbt skall komma igång, beskriver vi 
här en uppstart/förstagångsinstallation av ett EnGenius Cloud-system, via datorn. 

Skapa organisation

Registrera enheter

Tips! Skapa ert företag som organisation och lägg sedan till era kunder, som nätverk. Då 
har du enkel överblick och kan direkt hjälpa dina kunder, via fjärranslutning, när det behövs.

Kund 1

Företag

Företag Kund 2

Skapa Cloudkonto/Logga in: https://cloud.engenius.ai
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Skapa nätverk (SSID)

Radio Settings

1: Klicka på kugghjulet och SSID. 2: Klicka på EnGenius förregistrerade SSID. 3: Skriv in önskat nät-
verks- namn, välj radioband samt kryptering+lösenord. 4: Klicka på ”Apply” uppe i högra hörnet för att 
spara och aktivera inställningarna. Skrolla ner på sidan för att hitta fler nätverksinställningar.

1: Klicka på kugghjulet och Radio Setting. Här har du möjlighet att ändra globala inställningar, för 
WiFi (inomhus- och utomhus). Här aktiverar du även Mesh-funktion om det behövs.
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EnGenius Cloud innehåller många fler funktioner än vad som beskrivs här, t.ex. finns 
avancerade inställningsmöjligheter och utökade PRO-funktioner (kostad tillkommer). 
Kontakta oss för mer hjälp och support, på: 0410 36 36 50


