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Voorwoord
Hartelijk dank voor het gebruik van onze SafetyTracer oplossing. Wij hebben met de grootste zorg deze applicatie ontwikkeld om u in 
staat te stellen een alarm op te volgen als dat nodig is. Helaas kan iemand, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, in een situatie 
terecht komen waarin hij of zij hulp nodig heeft. De SafetyTracer oplossing zorgt in dergelijke situaties voor een snelle hulpverlening. 
Deze handleiding is met de grootste zorg opgesteld. Mochten er desondanks onvolkomenheden in staan of heeft u andere verbeterin-
gen of opmerkingen, dan horen wij dit graag.
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1. Inloggen Mijn Kompy portal
Via ons internetportaal kunt u als initiator en/of beheerder inloggen (Figuur 1.1). Ga op het 
internet naar https://portal.mopas.eu.

Voor het inloggen in Mijn Kompy gebruikt u uw inlognaam en wachtwoord . Nadat u bent ingelogd komt u in het ‘dashboard’.

Dashboard
Als u bent ingelogd, komt u direct op de dashboard-pagina (Figuur 1.2). Hier ziet u in één oogopslag wat de laatste status is en wanneer 
uw toestel (tracker) voor het laatst gezien is.

Daaronder ziet u een overzicht van openstaande uitnodigingen en uw huidige contactpersonen.

Figuur 1.1

Figuur 1.2
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Alarmapparaten
Als u aan de linkerzijde “Alarmapparaten” kiest, komt u bij een uitgebreider overzicht van uw toestellen (Figuur 1.3). U kunt de huidige 
locatie bekijken door op          te klikken.

Door op           te klikken kunt u per toestel de gegevens bekijken.

Gebruikers
Als u aan de linkerzijde “Contactpersonen” kiest, dan komt u in een uitgebreider overzicht van uw toestellen (Figuur 1.4). Door op          te 
klikken kunt u per toestel de gegevens bekijken. U kunt de gebruikers (responder) verwijderen door op         te klikken.

Figuur 1.3

Figuur 1.4

2. Linkermenu
Voor de items in de linkermenu balk zijn aparte handleidingen gemaakt. Alle handleidingen zijn te downloaden 
op www.safetytracer.eu/mijnkompy/handleidingen
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3. Uw gegevens

Vul in onderstaand overzicht uw gegevens in en bewaar dit document op een veilige plaats.

Login gegevens
E-mailadres .................................................................................................................................................

Wachtwoord .................................................................................................................................................

Uitgenodigde responders
E-mailadres .................................................................................................................................................

Wachtwoord .................................................................................................................................................

E-mailadres .................................................................................................................................................

Wachtwoord .................................................................................................................................................

E-mailadres .................................................................................................................................................

Wachtwoord .................................................................................................................................................

E-mailadres .................................................................................................................................................

Wachtwoord .................................................................................................................................................

E-mailadres .................................................................................................................................................

Wachtwoord .................................................................................................................................................

E-mailadres .................................................................................................................................................

Wachtwoord .................................................................................................................................................

E-mailadres .................................................................................................................................................

Wachtwoord .................................................................................................................................................


