
Ange ditt användarnamn 
och PIN-kod. 
Klicka på Logga in. 
Ett lösenord skickas med 
SMS till din mobil, eller 
med mail till din e-post-
adress.

Mobil Administration finns på
www.telia.se/ma  Inloggning



Ange det lösenord som 
du har fått, och klicka på 
Logga in.
Varje gång du loggar in 
får du ett nytt lösenord.

Inloggning



Formulär för felanmälan.Här kan du söka fram det 
mobilnummer som du vill
administrera.

Här väljer du det avtal du 
vill administrera.

Första sidan efter inloggning



Här visas information
om avtalet.

Här kan du söka fram 
mobilnummer genom 
att välja sökalternativ i 
scrollisten.

Valt avtal



Larmövervakning
Här kan du ange övervakningsgränser för abonnemang på 
avtalet/org.numret som har tjänsten ”Varning för onormal trafik” 
aktiverad för att få larm när de satta gränserna ev. överskrids.



Information om valt mobilnummer

När du klickat på ett mobilnummer visas den här sidan

Här kan du utföra olika åtgärder genom att 
klicka på knapp för resp. funktionsval:
- Byta abonnemangsform
- Stänga/stöldstänga/återöppna
- Beställa nytt SIM-kort
- Ändra användaradress
- Avsluta abonnemang



Saldo

Här visas saldot på det valda abonnemanget
Här visas saldo, detaljerat 
saldo, för ofakturerad trafik.



Tjänster Här ser du vilka tjänster som är möjliga att ha på abonnemanget. Du kan beställa 
och avbeställa tjänster genom att bocka i eller ur resp. kryssruta.
För datatjänster kan man även ange eget APN och IP-adress, samt byta lösenord.



Öppna abonnemang

Börja med att välja org.nr samt kundnr 
som abonnemanget skall tillhöra.

Välj abonnemangsform som ingår i 
avtalet.

Välj söksätt för nytt mobilnummer.

Ange del av önskat nummer (minst tre 
siffror, ex.vis 070, 072 m fl). Klicka på 
Sök.

Välj mobilnummer i scrollisten.

Det går att välja en befintlig 
fakturagrupp i scrollisten. Om ingen 
fakturagrupp anges skapas en ny.

Ange användaruppgifter och klicka på 
Öppna.



Faktura Här kan du ändra faktura-
adressen för de abonnemang 
som ingår i fakturagruppen.

Här kan du flytta befintl. abonnemang till en 
ny fakturagrupp. Det går även att flytta till en 
befintlig fakturagrupp (se nästa bild).



Här finns möjlighet att flytta abonnemang från en fakturagrupp till en annan.
Markera det abonnemang som skall flyttas i den vänstra nedre rutan. 
Välj sedan den fakturagrupp i övre högra rutan som abonnemanget skall flyttas till, och 
klicka på ”Flytta”. 
Abonnemanget visas då under ”Tillförda”. 
Klicka på ”Utför” för att slutföra ändringen. Obs! Genomförd flytt visas nästkommande dag.

Faktura



Rapport Klicka på knappen Rapport för att komma till denna sida.
Gör erforderliga val för att visa önskat innehåll via Excel- eller HTML-format.
Maximalt antal abonnemang som kan visas, om tjänster inkluderas, är ca 20 000 
per rapport.



Observera att det finns möjlighet att aktivera en hjälpfunktion i MA.
Bocka i rutan Aktivera hjälp och ställ sedan muspekaren på den lila hjälpsymbolen för önskat 
alternativ så visas en hjälptext.
På vissa ställen finns även blåa informationssymboler, dessa visas även då Aktivera hjälp är 
avaktiverad.

Hjälpfunktion



Klickar man på länkarna Driftinformation, Nyheter, Kontaktinformation i nedre lila listen 
visas popup-rutor som visar den senast inlagda informationen för resp. länk.Div. information


