Så här kan du använda ”Mina Sidor”
Klicka på MINA SIDOR i menyn längst upp.

Klicka på det inloggningssätt som du föredrar. Om du inte har något av dessa kontotyper
finns en manual även för detta. Denna har du också fått med fakturan som du fick i början
av november. Tyvärr samarbetar inte Google längre med denna Microsoft-lösning, därför
kan man inte logga in med sitt Google-konto.
När du loggar in första gången med ett konto måste du ange ditt kundnummer och ett
fakturanummer. Detta kommer du inte att behöva göra mer än första gången du loggar in.

Du kommer nu till följande bild. Här kommer ditt namn att presenteras.
Du klickar då på Välj. Som du ser i exemplet kan man ha flera kunder knuten till en
inloggning. T.ex om du vill hjälpa någon att ha kontroll på fakturorna att de blir betalda
osv. I exemplet har vi dolt vissa kunduppgifter med vita fält.
Klicka på Välj för den kund du vill se uppgifter på.

Du kommer nu till denna bild efter att du valt kund.

Fliken KUNDUPPGIFTER:

Här kan du komplettera dina uppgifter.
Vi vill inte ha några bindestreck eller mellanslag i angivna telefonnummer.
I och med att du skriver in din mailadress tillåter du oss att maila eventuella brev till er, i
stället för att det skall gå den vanliga vägen via post.

Fliken ANLÄGGNINGAR:

Om du väljer att klicka på Detaljer så kan du se bl. a uppgift om din anläggning som
anläggningsid, områdesid, beräknad årsförbrukning samt månadsförbrukningar. Om du
har en anläggning som är timavläst kan du även se timvärden för anläggningen.
Väljer du att se på elhandel, ser du om du har ett tidsbundet elavtal eller rörligt. Om du vill
se vilket elpris du har, ber vi dig ringa eller att du klickar på Fakturor och kollar på din
senaste faktura för att se ditt elpris. Klickar du på elnät kommer du i framtiden även kunna
se vilken säkringsstorlek som du har.
Exempel på hur det kan se ut följer här nedan:

Klicka på Månadsvärden så får du staplar som jämför året du valt (blått) mot
föregående år (orange).

Fliken FAKTUROR:

Här kan du klicka på PDF så ser du fakturan i sin helhet.

Fliken ANVÄNDARE:

Här kan du lägga till andra kunder. Det kan röra sig om en anhörigs anläggning som du vill
ha koll på. Det kan också vara så att en kund av någon anledning har olika kundnummer
och därför kan ha intresse av att se alla anläggningar i en och samma bild och inloggning.
För att knyta fler kunder som man vill kunna administrera krävs att man har kundens
kundnummer samt ett tillhörande fakturanummer.
Om du vill växla användare klickar du på namnet bredvid ”Logga ut”. Då kan du välja vilken
kund du vill växla till.

Kontakta oss om du har några funderingar. Vi kommer att fortsätta att utveckla denna
sida, så det kommer kunna bli lite förändringar med tiden. Några ganska snart.

AB Helsinge Elhandel
0271-274 50, info@helsingeelhandel.se

