Brugervejledning vognmænd
Hvis du er ny vognmand og gerne vil være med i vores forespørgselsordning på
buskørsler, skal du sende en mail til info@dfsi.dk med besked om, at du gerne vil være
med i ordningen, så opretter vi dig som bruger.

Log ind øverst til højre på hjemmesiden.

Brugernavn er telefonnummer. Du kommer nu ind på din profil.

Herefter trykker på du

i øverste venstre hjørne.

Og derefter på ”Profil”

Vælg "se forespørgsler"

Her ligger der en ny forespørgsel. Nu kan du udfylde enten en timepris eller samlet pris i
felterne helt ude til højre og du har også mulighed for at skrive tekst nederst i
"Beskrivelse". Herefter trykker du på "Afgiv bud" nederst til højre.
Hvis du har nogle spørgsmål til kørslen, kan du sende en mail til den skole som har sendt
forespørgslen ved at trykke på "Kontakt via email" øverst i højre hjørne på selve
forespørgslen. Hvis du trykker på den kommer du ind i Outlook og du skal selv lige skrive
dato samt hvilken kørsel det drejer sig om under Emne.
Hvis du ikke ønsker at byde på denne tur, kan du trykke på "ikke relevant/fjern fra liste"
nederst til venstre.
Når du har afgivet bud forsvinder forespørgslen fra din side, men du kan nu se den under
"Mine bud på kørsel"

Under "Mine bud på kørsel" kan du se alt hvad du har budt på samt om dit tilbud er afvist,
afventer svar eller bud accepteret.

Så snart der er kommet svar (accepteret/afvist) på dit tilbud, vil du automatisk få en mail
hvori der står, at du nu kan se svar på dit tilbud.
Det er vigtigt, at du under "Profil" altid har opdateret din mailadresse, det er den der vil
blive sendt besked til.

Husk hvis du har spørgsmål er du altid velkommen til at ringe eller mail til os.
Palle 5131 6800 - mail: pt@dfsi.dk /

Tina 5131 1880 - mail. tv@dfsi.dk

