My DOT
REGISTRERA BOKNING

STATUS

Registrera era material snabbt och enkelt genom att
lägga upp en bokning online. En nyhet är att du kan
använda kameran i din mobil eller surfplatta för att ta
bilder av era material istället för att lägga tid på att rita
dem för hand.

Här kan du se produktionsstatus för allt ert material som
DOT håller på att behandla. Du kan även se era
nyregistrerade bokningar som ska avhämtas av DOT.

Hjälp med My DOT
Om du behöver hjälp kan du
hitta vår FAQ härinne. Om du
inte hittar svaret på din fråga
så är vi alltid redo att hjälpa
dig per telefon.

Registrera snabbt och enkelt dina material genom
att upprätta en bokning online.

Se produktionsstatus för era pågående följesedlar
eller se er nyregistrerade bokning.

I vårt arkiv kan du leta upp och ladda ner precis de
dokument du behöver.

Hitta tekniska manualer och infoblad som hjälper
dig till rätt lösning.

Inställningar
I Inställningar kan du se ditt
företags standardinformation
och du kan även lägga
till/redigera/ta bort
alternativa adresser. Här kan
även ändra ditt lösenord om
du vill ha ett nytt.

DOKUMENT

NEDLADDNINGSCENTER

Här kan du ladda ner olika dokument som är relaterade
till ditt samarbete med DOT. Du kan till exempel söka,
finna och ladda ner fakturor, kreditnotor, följesedlar
m.m.

När en konstruktion ska ytbehandlas är det vissa
förhållanden angående utformning och ståltyp som man
ska vara uppmärksam på. Här i vårt nedladdningscenter
finns tekniska manualer och vägledningar, som kan
hjälpa dig hitta den perfekta lösningen.

Mer hjälp?
Om du behöver mer hjälp är du välkommen att kontakta oss.
Vi kan guida er via Skype, per telefon eller genom besök hos er.

Registrera bokning
Steg 1 – Material

Steg 2 – Behandling

Material

Behandling

Info

Ytbehandling

Här ska du ange den information som gäller för din bokning.
Vi behöver information om avhämtningens volym och
totalvikt. Därefter kan du själv välja om du vill lägga till ett
ordernummer, rekvisitionsnummer etc.

Välj önskad ytbehandling.

Artikelnamn
Här anger du information om ditt material. Du kan ange ett
artikelnamn eller ett artikelnummer i Artikelnummer-fältet, och
blixtsnabbt hämta information om materialet från vårt system.
Om inte materialet finns i vårt system kan du enkelt ange
materialinformation själv och använda kameran i din surfplatta
eller mobil för att fotografera ditt material. Tips: Spara ditt
material i vårt system, så sparar du tid nästa gång du
registrerar en bokning.

Förbehandling
Om du har krav på förbehandling anges det här.

Efterbearbetning
Om du har krav på efterbearbetning anges det här.

Krav på målning
Krav på pulver- eller våtlackering anges här.

Spårbarhet
Önskas dokumentation på skikttjocklek anges det här.

+ Lägg till nytt material
Infogar ännu en materialrad i bokningen.

Steg 3 – Transport

Steg 4 – Godkänd
Godkänd

Transport

Upphämtningsdatum

Godkänd

Som standard är detta förifyllt för dig. Om du vill ha en annan
upphämtnings-/leveransadress, eller ett annat datum, anger
du det här. Om du behöver kranbil eller om du själv ska frakta
materialen fram/tillbaka så glöm inte att markera det här.

Här ska du gå igenom den information du har lämnat i de 3
tidigare stegen. Vi rekommenderar dig att läsa igenom denna
information innan bokningen godkänns så att allt blir rätt.

