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SmartOblat
SmartOblat er en selvbetjeningsportal for elektroniske
parkeringstillatelser fra Trondheim Parkering.
Du kan selv se og administrere dine tillatelser ved å følge lenken:
smartoblat.trondheimparkering.no
Med SmartOblat kan du:
•
Få elektroniske parkeringsoblater til bilen din
•
Endre/fjerne og legge til aktive kjøretøy/registreringsnummer
•
Endre personalia
•
Bytte passord/glemt passord
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Innlogging
Når du har fått tildelt en bruker i SmartOblat vil du få en e-post med
brukernavn og passord, samt en egen e-post om parkeringstillatelse.
Innloggingsiden finner du her: smartoblat.trondheimparkering.no

Dersom du har glemt passord får du tilsendt link på e-post til å
resette passordet ditt via “Glemt passord”-knappen.
Om du er registrert med telefonnummer må du ta kontakt med
administrator for å få nytt passord.
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Funksjoner
Når du har logget inn får du se dine parkeringstillatelser. Du får
muligheten til å legge inn kjøretøyet ditt, og eventuelle gjestetillatelser

Her får du en liste med alle
dine parkeringstillatelser
dersom du har flere tillatelser

Navn på selskapet

Trykk på navnet ditt for å
redigere din profil

Administrer dine tillatelser

Brukte tillatelser/
antall tillatelser for
fast parkering og
gjesteparkering

Navn på området
Dersom det ikke er oppgitt “gyldig til”
dato vil tillatelser gjelde frem til
administratoren avslutter tillatelsen din

Klikk her for å aktivere
ditt kjøretøy
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Dine parkeringstillatelser
Under “Mine tillatelser” kan du velge hvilket kjøretøy som skal
aktiveres. Du trenger kun registreringsnummeret til bilen.

Legg til kjøretøy
Legg til kjøretøy her.
Du kan legge til så mange kjøretøy du
ønsker.

Legg til reg.nr
Du trenger kun registreringsnummeret på
bilen for å aktivere tillatelsen

Endre tillatelse og slett kjøretøy
Når du har lagt til ditt første kjøretøy blir
det aktivert automatisk. Det aktive
kjøretøyet er markert som grønt.
Klikk på ønsket kjøretøy for å aktivere/
deaktivere.

Det grønne kjøretøyet er
aktivt. Klikk for å deaktivere.
Klikk igjen for å aktivere

Trykk på “slett”-knappen for å
velge kjøretøy du ønsker å fjerne
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Gjesteparkering
Dersom du har fått tilgang til gjesteparkeringer i SmartOblat kan du
legge til gjestebiler med registreringsnummer.
Gjesteparkering er gyldig i en bestemt tidsperiode, for eksempel
1 døgn.

Gjesteparkering ligger
under “Aktive kjøretøy”

Her ser man når
tillatelsen går ut

Administratoren for selskapet
bestemmer hvor mange tillatelser
du har og hvor lenge en
gjestetillatelse er gyldig
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SmartOblat på mobil
SmartOblat er mobiltilpasset slik at du får samme funksjonalitet på
mindre skjermer.

Klikk her for å
se menyen
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Kontaktinformasjon
Har du spørsmål om SmartOblat?
Parkeringstillatelsen din administreres av firmaet som opprettet din
profil, se e-posten du fikk med emne “Velkommen til SmartOblat”.
Disse kan svare på spørsmål knyttet til opprettelse, plassering og
betingelser på din parkeringstillatelse.
Har du fått en bot/ileggelse selv om du har en gyldig tillatelse?
Da kan du rette klagen direkte til Trondheim Parkering via vårt
klageskjema.
For mer info om SmartOblat se:
trondheimparkering.no/parkeringstillatelser/smartoblat
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