Instruktion för utvägning
Har du avtalsnummer eller projekt (namn eller nummer)? Då väljer
du den vänstra spalten. Saknar du order- eller avtalsnummer så
följer du instruktionen till höger. Du kan läsa mer och även se vår
instruktionsfilm genom att scanna QR-koden här bredvid.
Kom ihåg att du när som helst under pågående vägning kan ringa
oss på 020-456 000 alt. 020-457 000 så hjälper vi dig!

Utvägning när du har
hämtat material
och har ett
avtalsnummer eller
projekt (namn eller nr)
Steg 1:
Blippa ditt kort genom att hålla
det mot symbolen under skärmen.

Steg 2:
Har du endast bil kopplad till kortet och
vill använda invägd tara (tomvikt)?
Välj ”Ja”
Har du även släp kopplat till kortet? Välj
din fordonskombination.
Steg 3:
Välj metod ”känd order”. Ange avtalsnummer 0300-AXXXXXX eller projekt

Steg 4:
Välj ditt avtal genom att klicka på rätt
rad. Kontrollera så att det är rätt order.
Steg 5:
Om ”Välj avtalsrad” kommer upp trycker
du på ”Använd avtal”-knappen till höger

Steg 6:
Välj leveransriktning, dvs
”Utleverans” när du hämtar material.

Utvägning när du har
hämtat material och
saknar order- eller
avtalsnummer
Steg 1:
Blippa ditt kort genom att hålla
det mot symbolen under skärmen.

Steg 2:
Har du endast bil kopplad till kortet och
vill använda invägd tara (tomvikt)?
Välj ”Ja”
Har du även släp kopplat till kortet? Välj
din fordonskombination.
Steg 3:
Välj metod ”Sök kundorder”. Sök upp
kund, dvs fakturamottagare.
Steg 4:
Välj rätt kund genom att klicka på rätt
rad. Kontrollera så att det är rätt kund.
Steg 5:
Om det finns avtal att välja i listan
kontrollerar du om något överensstämmer med din körning. Om inte klicka
på ”mallorder” längst till höger.
Steg 6:
Välj leveransriktning, dvs ”Utleverans”
när du hämtar material.

Steg 7:
”Sök artikel” genom att skriva namn eller
fraktion, skriv t ex 32 för att välja 0/32.
Välj rad med korrekt material.

Steg 7:
Efter att du godkänner din order, får du
söka efter artikel genom att skriva namn
eller fraktion, skriv t ex 32 för att välja
0/32. Välj rad med material.

Steg 8:
Ange Littra, som är en frivillig märkning,
eller lämna tom och tryck ”Klar” för att gå
vidare.

Steg 8:
Ange Littra, som är en frivillig märkning,
eller lämna tom och tryck ”Klar” för att gå
vidare.

Steg 9:
Kontrollera uppgifterna. Tryck ”OK” för
att godkänna.

Steg 9:
Kontrollera uppgifterna. Tryck ”OK” för
att godkänna.

Steg 10:
Ta ditt kvitto. Du är färdig med
utvägningen. Ha en bra dag!

Steg 10:
Ta ditt kvitto. Du är färdig med
utvägningen. Ha en bra dag!

