Velkommen til Loomis Danmarks’
bestillingssystem.
Du får adgang til bestillingssystemet via www.loomis.dk og Mine sider (øverste højre hjørne)
Tryk på knappen nederst på siden:

Sådan kommer du i gang.
Du modtager inden længe en mail med brugernavn, adgangskoder & nøglekort og så er du klar til
at anvende Bestillingssystemet.
Du kan ændre dit Kodeord under Profil – Rediger Profil og skriv et nyt kodeord, som er til at
huske.
Kort vejledning til de forskellige faner:

Profil:
Her ændres kodeord (se ovenfor)
Du kan ændre opsætning af rapporter under Profil > Indstillinger > Rediger indstillinger
Vælg Rapportering under Ressource og vælg her Xlsx i stedet for Pdf

Bestillinger:
Under Bestillingskalenderen kan der bestilles byttepenge. Vælg Mønter under Servicetyper.
Vælg din faste leveringsdato (hvidt felt) ved at dobbeltklikke på feltet.
Hvis du sætter hak i Ad-hoc åbnes der for Ad-hoc bestilling.
Dobbeltklik på den ønskede leveringsdag og bestil byttepenge – kontakt kundeservice på mail for
godkendelse af Ad-hoc dagen. (Ekstra gebyr for ad-hoc kørsel vil oftest blive pålagt)
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Ændring og sletning af bestilling:
Dobbeltklik på din bestilling, så den åbnes
Tryk på Slet bestilling

Bestillingen ændre nu farve fra Mørkegrå til Rød

Hvis du kører musen over ? under bestillingskalenderen, kan du se beskrivelse af ordren.

Sletning af stående bestilling:
Tryk på (Rediger bestillingsskabelon) - Tryk Stop og bestillingen slettes
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Under Bestillingshistorik kan ses senest historik
(udfyld de gule felter og tryk Søg eller Dan rapport)

Under Tilbehørsbestilling kan du bestille bilag m.m.
Ved bestilling af bilag – udfyld gerne Reg.nr. og Kontonummer

Oprettelse af flere brugere:
Hvis I skal have oprettet flere brugere til bestillingssystemet send venligst en mail til Kundeservice
med kundenummer, firmanavn, navn på bestiller, mailadresse og telefonnummer.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du meget velkommen til at kontakte Loomis Kundeservice på
telefon +45 7026 4242 eller send os en mail på kundeservice@dk.loomis.com.
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