
 

MAS Mobile 
Handleiding 



MASweb installateurshandleiding                                                                       Securitas 2012 

 

Versie 1.2 2 

INLEIDING 
 
Via MASMobile kunt u via uw smartphone, tablet, iPhone of iPad systemen in test 
zetten. 
  
Op www.securitas.nl/ securitaspartner vindt u de link naar de handleiding die u kunt 
downloaden. 
 
1. Zoek in de Appstore naar MAS Mobile. Installeer de app op uw smartphone, 

tablet, iPhone of iPad. Ga vervolgens naar instellingen en voeg bij service 
information de URL https://portal.securitaspartner.nl/mobile toe. 
 

2. Voer bij Username (asnlmob) in en bij password de opgegeven code nlm@bile123 
 

3. Bij MasMobile login voert u als username uw ID-nummer en als password uw 
pincode in. 

 
Daarna kunt u de MASMobile app opstarten.  
 

 
 
Het inlogscherm verschijnt (figuur 1).  
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Voer uw ID-nummer in bij username en uw pincode bij password. Klik vervolgens op 
login om bij uw klantengegevens te komen (system search). 
 



MASweb installateurshandleiding                                                                       Securitas 2012 

 

Versie 1.2 4 

 
 
(figuur 2) 
 
U kunt zoeken op de volgende criteria: 
 
• CS# Customer System nummer (het nieuwe klantennummer). Deze is niet 

hetzelfde als het oude cliëntnummer ui Facman. 
 

• Sitename (is de klantnaam) . Door het procent (%) teken te gebruiken voor een 
deel van de naam, worden alle klanten gevonden met het gedeelte van deze 
naam. 
 

• Phonenumber (het telefoonnummer van het object) 
 
Let op: u dient het zoekveld leeg te maken als u op alles wilt zoeken. 
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(figuur 3) 
U heeft de klant gevonden die u in test wilt zetten. 
 
U ziet bij de klant het volgende: 
 
• Naam, risicoadres, CS#nummer en adresgegevens. 
 
U kunt tevens contactpersonen, zones en de log- en testhistorie bekijken. 
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(Figuur 4) 
 
Als u wilt testen, druk dan op de aan/uit button. U komt dan (indien van toepassing) 
bij de zones waar u, dmv de aan/uit button, aan kunt geven welke systemen u in test 
wilt zetten. 
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(figuur 5) 
 
Door bij expire de eindtijd aan te geven en uw pincode in te toetsen wordt het 
systeem in de test gezet.  
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(figuur 6) 
 
U kunt de tijd aanpassen. 
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(figuur 7) 
 
Door in de historie te kijken, kunt u de testresultaten zien. 
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(figuur 8) 
 
Als u het systeem weer uit test wilt halen, gaat u naar de aan/uit button. Met uw 
pincode kunt u het systeem dmv op cancel te klikken uit de teststand halen. 
 


