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Välkommen!
Vad roligt att du vill jobba med oss på Byggvarubedömningen, varmt välkommen! I denna
manual får du hjälp med hur du kommer igång att jobba med oss.

Support? Du kan självklart kontakta vår support om du behöver stöd och hjälp att
komma igång eller har frågor. Kontaktuppgifter till vår support hittar du på vår hemsida
– under fliken ”Support”.

1. Skapa konto
För att kunna logga in i vår Webtjänst behöver du ha ett användarkonto. Det skapar du lätt
genom att klicka på ”Skapa konto” i övre högra hörnet på vår hemsida.

Knappen ”Skapa konto”

1.1.

Fyll i dina uppgifter

E-postadress.
Den e-postadress du anger kommer bli ditt användarnamn i vår Webtjänst.
Fakturareferens
Här fyller du den fakturareferens som du önskar ska finnas angiven på de fakturor vi skickar till
dig. Exempel är: kostnadsställe, kodsträng, projektnummer etc.
Språk
Här väljer du vilket språk du vill kommunicera med i systemet, svenska eller engelska.
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Om ditt företag redan finns registrerat i vår Webtjänst kommer ditt företagsnamn att komma
upp som förslag utifrån den e-postadress du angivit. Klicka i ditt företag.
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1.2.

Din roll i Webbtjänsten

Efter att du fyllt i dina uppgifter får du välja vad du vill kunna göra i vår Webtjänst. Klicka i det
val som passar din organisation och du får upp de kontotyper som passar ditt val.

Val – Bedöma och administrera dina egna produkter

Val – Använda sök- och loggboksverktyget
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2. Typ av konto
För varje typ av konto kan du klicka på ”Läs mer” för att se vilka tjänster eller funktioner du får
tillgång till för den aktuella kontotypen.

Konto Leverantör
Med kontot "Leverantör" har du möjlighet att för ditt företags egna produkter "Ansöka om
bedömning" och administrera de produkter som du och ditt företag har låtit bedöma hos oss.
Kontot är kostnadsfritt. Priser för bedömning är enligt gällande prislista.

Leverantör Fullständig
Med kontotypen ”Leverantör Fullständig" har du möjlighet att använda alla delar av vår
Webtjänst. Du kan för ditt företags egna produkter "Ansöka om bedömning" och administrera
de produkter som du och ditt företag har låtit bedöma hos oss. Du kan söka i vårt sökverktyg
och på så sätt ta del av de bedömningar vi gjort för alla produkter som finns i vår Webtjänst. Du
kan också skapa eller arbeta i Loggböcker för att dokumentera dina projekt. Ordinarie pris för
"Leverantör Fullständig" är 4000 kr/år. Vill du sedan skapa en Loggbok kostar en Loggbok 1500
kr/månad. Priser för bedömning - se gällande prislista på www.byggvarubedomningen.se

Prova på
Med kontot "Prova på" ger vi dig möjlighet att prova på vår Webtjänst utan kostnad i två
veckor. Hoppas att du gillar vår Webtjänst och du är när som helst välkommen att teckna ett
ordinarie konto hos oss.

Fullständig
Med kontotypen ”Fullständig" har du möjlighet att använda alla delar av vår Webtjänst. Du kan
söka i vårt sökverktyg och på så sätt ta del av de bedömningar vi gjort för samtliga produkter
som finns i vår Webtjänst. Du kan också skapa Loggböcker för att dokumentera dina projekt,
eller arbeta i Loggböcker dit du blivit inbjuden. Du kan för ditt företags egna produkter "Ansöka
om bedömning" och administrera de produkter som du och ditt företag har låtit bedöma hos
oss. Ordinarie pris för "Fullständig" är 4400 kr/år. Vill du sedan skapa en Loggbok kostar en
Loggbok 1500 kr/månad. Priser för bedömning - se gällande prislista på
www.byggvarubedomningen.se

Loggbokskonto
I det fall du blir inbjuden till att delta i en Loggbok, får du möjlighet att teckna ett
Loggbokskonto. Med kontotypen ”Loggbokskonto” får du tillgång till de Loggböcker du blivit
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inbjuden till. Kostnaden är 500 kr/inbjudan. Se under rubriken Loggbokskonto hur du går
tillväga.

3. Dina företagsuppgifter
Fyll i de uppgifter som gäller för ditt företag, i det fall ditt företag inte finns registrerat sedan
tidigare.

Företagsuppgifter

Har ni en specifik e-postadress för mottagande av fakturor så önskar vi att du meddelar den till
oss genom att mejla till: faktura@byggvarubedomningen.se.

Klicka i rutan för att acceptera våra ”Allmänna villkor” och sedan på ”Slutför”.
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Två mail kommer därefter att skickas till den e-postadress du registrerade. Det första mailet
innehåller en länk. Länken använder du för att skapa ett lösenord för din inloggning. Lösenordet
måste innehålla minst 1 siffra och 1 stor bokstav.

Det andra mailet är en
orderbekräftelse där det framgår
vilket konto/tjänst du har
beställt.
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4. Loggbokskonto
När en inbjudan till en Loggbok har skickats till dig, får du ett mail till din e-post.

Om du inte redan har ett konto hos oss måste du skapa ett. Det gör du genom att klicka på
länken som anvisas i mailet. Du kommer då till Byggvarubedömningens sida ”Skapa konto”, där
den e-postadress som mottagit inbjudan är förifylld.
Tänk på att! När du går vidare för att skapa konto så är E-posten är förinställd. Du kan
justera e-postadressen, men då kommer du inte ha tillgång till Loggboken när konto väl är
skapat, då det enbart är inbjuden e-post som har tillgång.
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Fyll i dina uppgifter och ange
vad du vill kunna göra i vår
Webtjänst. Eftersom du gått
via länk i inbjudan så finns
alternativet ”Loggbok” som
kontotyp.

Ett Loggbokskonto ger endast behörighet till de specifika loggböcker som du blivit inbjuden till
och du betalar, istället för en årsavgift, 500 kr/Loggbok. Via detta konto har du även behörighet
att söka efter produkter i Webtjänsten.

Fyll därefter i dina företagsuppgifter, acceptera villkoren och klicka på ”Slutför”. Ett mail med en
länk skickas nu till din e-postadress. Klicka på länken och välj ett lösenord till ditt
Loggbokskonto. Lösenordet måste innehålla minst 1 siffra och 1 stor bokstav.

Logga därefter in på ditt nyskapade konto i Webtjänsten. För att komma in i Loggboken som du
blivit inbjuden till så behöver du acceptera inbjudan till den. Detta gör du genom att klicka på
”Mina loggböcker” eller ”Visa alla”/loggboksnamnet på startsidan.
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Klicka därefter på ”Acceptera inbjudan” följt av
”Fortsätt” för att komma vidare till
betalningsalternativen.

Du kan välja om du vill betala med kort eller via faktura.
Därefter klickar du på ”Acceptera inbjudan”. Om du väljer
att betala med kort, kopplas du vidare till betalning för
kontot. När betalningen är genomförd kommer du åt
Loggboken och kan börja arbeta.

5. Mina kontouppgifter
För att se dina kontouppgifter
klickar du på ditt namn i övre
högra hörnet och därefter på
”Mina kontouppgifter”.

Byggvarubedomningen.se

11

BVB Service AB
Landsvägen 50A
172 63 Sundbyberg

5.1.

Behörigheter

Beroende på om du har behörigheten Företagsadministratör eller Användare för ditt konto så
ser denna vy olika ut. Den första personen på ett företag som skapar ett konto hos oss får
automatiskt behörigheten ”Företagsadministratör”. Denna person kan sedan tilldela
behörigheten ”Företagsadministratör” till andra personer på samma företag och som senare
tecknar ett konto. Du ser vilken behörighet du har för ditt konto efter ditt namn.

Behörighet ”Företagsadministratör”

Behörighet ”Användare”

Båda behörigheterna har åtkomst till en översikt över det egna kontot, men
Företagsadministratören kan dessutom se samtliga personer med behörigheten ”Användare”
under sin egen organisation och kan hantera dessa via ”Hantera användare”.

5.2.

Företagsadministratör - Hantera användare

Som Företagsadministratör har du en extra flik som heter ”Hantera användare”. Klickar du på
denna flik får du en överblick över samtliga ”Användare” och ”Företagsadministratörer” hos ditt
företag och som har ett konto hos oss. Under denna flik kan du administrera deras
behörigheter.
Den blå rubriken ”Licens” är klickbar och ger dig mer information om användarnas konton:
❖ Vilken kontotyp de har
❖ Giltighetstiden för respektive konto
❖ Behörighet (administratör eller användare) för kontot
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För att ändra behörighet på en användare klickar du på ”Välj” på det konto du önskar justera.
Sedan klickar du på ”Ändra behörighet”. Du kan hantera flera användare samtidigt genom att
bocka i rutan för respektive konto och sedan klicka på ”Hantera markerade” och ”Ändra
behörighet”.

Tips! Ni kan vara flera företagsadministratörer i samma bolag!

5.3.

Automatisk förlängning av konto

Du får ett meddelande och ett mail en månad innan ditt aktuella konto löper ut. Du får då
möjlighet att se över dina kontoinställningar och besluta huruvida kontot ska förlängas eller
inte. Önskar du att ditt konto ska förnyas automatiskt vid kontoperiodens slut, klickar du i
alternativet ”Förnya automatiskt”. Önskar du inte att ditt konto förnyas automatiskt, bockar du
ur alternativet.
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Beroende på vilken kontotyp du har, kan en automatisk förlängning, det vill säga förnyelse, av
ditt konto generera en kostnad.

Alternativ förnya automatiskt

5.4.

Användaruppgifter

Under avsnittet ”Användaruppgifter”, ser du användaruppgifter för ditt konto. Du kan justera
dessa genom att klicka på ”Ändra”. Det går inte att ändra den angivna e-postadressen. Vid
eventuell ändring av e-post vänligen kontakta.

Användaruppgifter
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6. Information från Byggvarubedömningen och
Webtjänsten
Under dina användaruppgifter ställer du också in om du vill få information från oss och från vår
Webtjänst.

När du klickar i valet ”Jag vill ha utskick från systemet” innebär det att du kommer få
Byggvarubedömningens nyhetsbrev till din angivna e-postadress. Nyhetsbrevet skickar vi ut en
gång per månad och i det skriver vi om aktuella händelser hos oss.

Klickar du i valet ”Visa nyheter och tips vid inloggning” innebär det att du kommer se en
informationsruta om de senaste nyheterna i Webtjänsten när du loggar in. Informationsrutan
om nyheter kommer upp efter varje lansering vi gjort, cirka en gång per månad.

Information från Byggvarubedömningen och Webtjänsten

Tips! Klicka i rutan ”Visa nyheter och tips vid inloggning” så får du en kortfattad uppdatering
av nya funktioner i Webtjänsten när de har lanserats!

Exempel på informationsruta i
Webtjänsten →
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Från menyn i
Webtjänsten kan du nå
en sammanställning över
nyheter och tips under
rubriken ”Nyheter &
Tips”.

Exempel på nyheter i ”Nyheter & Tips”
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7. Företagsuppgifter
Under detta avsnitt får du en överblick på företagsuppgifter med organisationsnummer, adress
samt faktureringsadress för det företag ditt konto är kopplat till. Här är det endast
Företagsadministratören som har behörighet att ändra i företagsuppgifterna. Klicka på knappen
”Ändra” för att ändra uppgifterna.

Du kan byta lösenord till din inloggning genom att klicka på ”Ändra” under avsnittet ”Lösenord”.
Skriv in ditt nuvarande lösenord samt ditt nya. Ditt lösenord måste innehålla minst 1 stor
bokstav och 1 siffra.

Välkommen till Byggvarubedömningen!
Tillsammans gör vi det enklare att bygga hållbart.
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