My DOT
OPRET BOOKING

STATUS

Få nemt og hurtigt jeres emner registreret ved at oprette
en booking online. Du kan, som noget nyt, bruge dit
mobil- eller tabletkamera til at tage billeder af jeres
emner, i stedet for at bruge tid på at tegne dem i
hånden.

Her kan du se produktionsstatus på de af jeres emner,
som DOT er i gang med at behandle. Du kan også se
jeres nyoprettede bookinger, som snart afhentes af DOT.

Hjælp til My DOT
Har du brug for hjælp, kan
du herinde finde vores FAQ.
Findes det svar, du søger
ikke her, så sidder vi klar til at
hjælpe ved telefonerne.

Få nemt og hurtigt dine emner registeret ved at
oprette en booking online.

Se produktionsstatus på jeres igangværende
følgesedler, eller se jeres nyoprettede booking.

I vores arkiv kan du søge, finde og downloade lige
netop de dokumenter, som du har behov for.

Find tekniske vejledninger og infoblade, som kan
hjælpe til den helt rette løsning.

Indstillinger
Du kan i indstillinger se jeres
firmas standardoplysninger
samt tilføje/redigere/slette
alternative adresser. Du kan
også ændre dit password,
hvis dette ønskes fornyet.

DOKUMENTER

DOWNLOAD CENTER

Her kan du downloade forskellige dokumenter relateret
til din samhandel med DOT. Du kan søge efter, finde og
downloade fakturaer, kreditnotaer, følgesedler mm.

Når en konstruktion skal overfladebehandles, er der
visse forhold ved udformning og ståltype, som man skal
være opmærksom på. Her i vores Download Center kan
du finde tekniske vejledninger og guides, som kan
hjælpe til den helt rette løsning.

Yderligere hjælp?
Har du behov for mere hjælp så kontakt os endelig.
Vi kan guide jer både via skype, på telefonen og ved besøg hos jer.

Opret booking
Step 1 – Emner

Step 2 – Behandling

Emner

Behandling

Info

Overfladebehandling

Her angives den information, som gælder for din booking. Vi
har brug for at vide, hvad afhentningen fylder samt totalvægt.
Herefter er det valgfrit, om du ønsker at tilføje et ordrenr.,
rekv.nr. etc.

Vælg den overfladebehandling du ønsker.

Varenavn
Angiv her informationer om dit emne. Du kan angive et
varenavn eller varenr. i varenummer-feltet og lynhurtigt hente
info på emnet ud fra vores system. Findes emnet ikke i vores
system, kan du let angive emne-info selv og bruge dit tableteller mobilkamera til at fotografere dit emne. Tip: Gem dit
emne i vores system og spar tid næste gang, du laver en
booking.

Forbehandling
Har du et krav til forbehandling, angives det her.

Efterbehandling
Har du et krav til efterbehandling, angives det her.

Krav til maling
Krav til pulverlakering eller vådlakering angives her.

Sporbarhed
Ønsker du dokumentation for lagtykkelse, angives det her.

+ Tilføj nyt emne
Tilføjer endnu en emnelinje til bookingen.

Step 3 – Transport

Step 4 – Godkend

Transport

Godkend

Afhentning- og leveringsinformationer

Godkend

Vi har som standard udfyldt dette for dig. Ønsker du anden
afhentning-/leveringsadresse eller dato, angiver du det her.
Hvis du har brug for kranbil, eller selv bringer emnerne
frem/tilbage så husk at markere dette.

Gennemgå her de informationer du har angivet i de 3 tidligere
steps. Det anbefales at gennemlæse disse inden bookingen
godkendes.

