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NYT OVERBLIK
Vi vil gerne hjælpe dig med at optimere dine 
lejedage og det gør vi ved at give dig et 
bedre overblik - og det består af:

EGNE FILTRE
Du kan lave det filter der passer til lige dit 
behov. Du kan søge på adresser, sags-
numre, materiel eller en kombination og du 
kan gemme den søgning, der passer til lige 
dine behov

EGNE PROJEKTER
Du kan også oprette et projekt, der kun viser 
dit sagsnummer og som opdateres hver 
gang, der kommer nye lejeaftaler

FAKTURAER
Vi giver dig det fulde overblik over fakturaer 
og kreditnotaer for dit projekt

CO2 RAPPORTER
Vi kan give dig et estimeret Co2 forbrug på 
de maskiner med GPS, du har brugt på dit 
projekt 

Log ind som du plejer
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Hvis du ikke er logget ind, får du denne 
boks

1
2

Indtast dit telefonnummer og indtast 
derefter den kode du får på SMS
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MENU
Her kan du navigere mellem:

Lejeaftaler: 
Her er alle dine aktive & 
afsluttede lejeaftaler
Du får notifikationer og kan 
skabe dig lige det overblik 
der hjælper dig bedst

Projekter:
Her kan du samle 
sagsnumre og lejeaftaler i 
oprettede projekter, der 
giver mening for dig

Økonomi:
Se fakturaer og kreditnotaer 
– enten pr. projekt eller 
enkeltvis

Info om kundenummer:
Klikker du på dit navn så er 
der info om dit 
kundenummer & GSV 
kontaktperson

Vælg sprog:
Dashboardet er både på 
dansk og engelsk

1

NOTIFIKATIONER
I de tre bokse øverst får du lynhurtigt overblik 
over om der er materiel, du skal forholde dig til

2

BOOK MATERIEL
Klik på den gule knap og vi fører dig over til vores 
hjemmeside, hvor du kan booke nyt materiel

3

SØGEBAR OG FILTRE
Her kan du søge efter dit materiel og du kan 
sætte filtre der hjælper dig med lige nøjagtigt det 
view du vil have - som du også kan gemme til 
næste gang

4

LEJEAFTALER
Har kan du se alle lejeaftaler for dit firma/din 
arbejdsplads - der er status ikoner og du kan 
nemt finde flere information, se GPS position og 
afmelde

5
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MATERIEL OVER 
SLUTDATO
Hvis dit materiel er gået over 
den slutdato du indikerede 
da du bookede materiel - så 
vil den stå her.
Klikker du på ”Se materiel…” 
så sorteres listen af 
lejeaftaler nedenfor og viser 
dig alle de maskiner, der er 
gået over slutdato

FEJLMELDT MATERIEL
Har du fejlmeldt maskiner så 
vil vi her vise dig, hvor mange 
maskiner der pt er fejlmeldt

STATUSBOKSE
Tallene i de 3 bokse tilpasser sig, hvis du filtrere på fx projekter, søger på 
sagsnumre , tidsintervaller osv.

48 TIMERS STILSTAND
I de maskiner du har lejet fra 
GSV hvor der er GPS udstyr i 
– her kan vi vise dig hvis en 
maskine du har lejet fra GSV 
IKKE har kørt i 48 timer (dette 
gælder 48 timer i en periode 
hvor du aktivt har lejet den 
hos GSV)
Så vi fortæller dig, at hvis du 
ikke bruger denne maskine 
at det giver god mening at 
afmelde den, så du ikke 
betaler leje for en maskine 
du IKKE bruger aktivt.
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PROJEKT
Du kan kreere dit helt eget 
projekt baseret på sagsnumre 
og lejeaftaler
I denne liste kan du vælge dit 
projekt. Så tilpasser 
statusbokse, lejeaftaler og CO2 
rapporten sig det valgte projekt

GSV

DASHBOARD - SØGEBAR
STATUS
Hvis du gerne vil have et 
hurtigt overblik over 
materiellets status fx 
”Afmeldt” eller  ”Godkendt på 
vej” så kan du vælge den 
ønskede status i dette felt

DINE GEMTE SØGNINGER
Når du har sat filtre som det 
giver mening for dig, så kan 
du ”Gem søgning”
Efterfølgende kan du finde 
den gemte søgning frem igen 

SØG
Du kan søge efter:
• Titel fx gravemaskine
• Adresse
• Sagsnummer

Når du søger så kan du se 
hvordan listen nedenfor  hele 
tiden viser de lejeaftaler, der 
passer til dine søgekriterier

HUSK at du kan gemme din 
søgning

4

NOTIFIKATION
Her kan du vælge mellem:
• OK
• Over slutdato
• Fejlmeldt
• Stillestående

Så hvis du gerne vil vide om du har 
nogle gravemaskiner der er 
stillestående
Så kan du i søgefelt skrive: 
Gravemaskine og i notifikation vælge : 
Stillestående

AKTIVE | AFSLUTTEDE
Her kan du vælge mellem 
aktive og afsluttede 
lejeaftaler

EJER
Hvis du er KUNDEPORTAL 
bruger, så kan du her vælge 
mellem at se dit eget 
materiel eller GSV materielSTARTDATO

Her kan du vælge mellem 
forskellige tidsperioder
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DASHBOARD - LEJEAFTALER

STATUS
Her kan du se materiellets 
status fx ”Afmeldt” eller  
”Godkendt på vej”

MATERIEL
Her kan du se hvilket 
materiel du har lejet samt 
adressen

Har du lejet materiel med 
tilbehør, så skal du åbne 
lejeaftalen på knappen med 
de 4 pile for enden af 
lejeaftalelinien, for at se 
tilbehøret

SAGSNUMMER
Her viser vi hvilket 
sagsnummer materiellet er 
booket til

5

AFMELD
Klikker du på dette ikon, så 
kan du hurtigt og nemt 
afmelde dit lejede materiel

INFO OM LEJEAFTALE
Klikker du på denne knap 
så åbner lejeaftalen op så 
du kan se:
• Startdato
• Forventet slutdato
• Tilbehør
• GPS position
• Din pris
• Sidste aktivitet på 

maskinen og meget 
mere

NOTIFIKATION
Her kan du se notifikationerne:
• OK
• Over slutdato
• Fejlmeldt
• Stillestående

… på det materiel du har lejet
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DOWNLOAD CO2 REGNSKAB
Har du oprettet et projekt eller lavet et filter på dine 
lejeaftaler – så kan du hurtigt og nemt trække en 
rapport på CO2 forbruget

Hvis du vil se CO2 på et projekt så vil den tage alle 
maskiner med GPS fra første dag projektet startede 
og til dags dato og lægge i et regnark til dig så du 
nemt kan arbejde videre med det.

Så klik på knappen – vent 30 sekunder og værsgo. 
CO2 forbrug på alle maskiner i en given periode.
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ID NR
Her kan du se materiellets ID 
nr. - det er maskinens ”CPR 
nummer”

GPS POSITION
Hvis der er GPS i maskinen, så 
viser vi dig hvor den står henne

AFMELD
Klikker du på denne knap, så kan du 
hurtigt og nemt afmelde dit lejede 
materiel

MATERIELINFO
Her kan du se info om 
maskinen - i dette tilfælde er 
det bredde, højde, længde og 
vægt

TITEL & LEJEAFTALE & DIN PRIS
Her kan du se titlen på maskinen

Lige neden under kan du se din 
lejeaftale

Her kan du se DIN pris og evt. forsikring

MATERIEL STATUS & GPS
Her kan du se det sidste tidspunkt, vi har 
registreret at maskinen har været aktiv

GPS
Her kan du se hvornår, vi sidst har 
modtaget GPS signal

LEJEAFTALE & TILBEHØR & EJER
Her kan du se  startdato og forventet 
slutdato for lejeaftale

TILBEHØR: har du lejet tilbehør med til 
maskinen, så står det her

EJER: har kan du se at det er GSV der 
ejer maskinen
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LEJEAFTALE
Her kan du se din lejeaftale

LEJEAFTALE 
Her kan du se lejeaftalenummer

TITEL & MASKIN ID
Her kan du se titlen på maskinen

Lige over titlen kan du se maskinens ID

SAGSNUMMER
Her kan du se det sagsnummer, vi har 
registreret på denne lejeaftale

TILBEHØR 
Her kan du se  det tilbehør du har haft 
lejet med til maskinen

Når du afmelder maskinen, afmelder du 
også ALT tilbehøret

AFHENTNINGSSTED
Her viser vi adressen, hvor vi 
leverede materiellet da 
lejeaftale startede

Her kan du angive en 
placering på et kort over 
hvor du har stillet maskinen.
Indsætter du en placering 
sendes den med til vores 
chauffør, der henter 
materiellet

AFMELDINGSDATO
Her indsættes automatisk 
dags dato og tid

Du kan ændre på dato og 
tidspunkt
Du kan afmelde dags dato 
eller næste arbejdsdag

BEKRÆFT AFMELDING
Hvis alt ser ud som det skal, så trykker du 
på ”Bekræft” og så afmeldes materiellet
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TILBEHØR 
Her kan du se  det tilbehør du har haft 
lejet med til maskinen

Når du afmelder maskinen, afmelder du 
også ALT tilbehøret

BEKRÆFT AFMELDING
Hvis alt ser ud som det skal, så trykker du 
på ”Bekræft” og så afmeldes materiellet

SØG
Her kan du søge efter 
oprettede projekter

Her kan du redigere eller 
slette projekter

NYE PROJEKTER
Her kan du oprette et nyt projekt - når du 
trykker på knappen åbner dette vindue

SAGSNUMMER
Her kan du søge i sagsnumre, for at 
finde det eller de sagsnumre som dit 
projekt skal indeholde

Hver gang du tilføjer eller fjerner 
materiel fra dine sagsnumre, så 
opdateres dit projekt helt automatisk

PROJEKTNAVN
Giv dit projekt et sigende navn

LEJEAFTALER
Du kan også tilføje lejeaftaler til dit 
projekt

GEM
Når projekter indeholder de 
sagsnumre osv. du ønsker, så gemmer 
du projektet. Du kan nu søge efter det 
ude i projektlisten på siden med 
lejeaftaler
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PROJEKT
Har du oprettet et projekt, så 
kan du vælge det her.

Nu får du kun vist fakturaer 
eller kreditnotaer for dit 
projekt

SØG
Her kan du søge efter dine 
fakturaer

FAKTURA & KREDITNOTA
Du kan vælge mellem at se fakturaer 
eller kreditnotaer

STARTDATO
Her kan du vælge mellem forskellige 
tidsintervaller, som du også kunne på 
fanen med lejeaftaler

Så hvis du fx ønsker at se fakturaer for 
de sidste 7 dage så kan du vælge det i 
listen her

DOWNLOAD/ÅBEN SOM PDF
Trykker du på ikonet åbner faktura som 
PDF som nemt kan downloades
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