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Introduktion
I denne vejledning får du en gennemgang af, 
hvordan du logger ind på SKI’s katalog-
uploadportal for leverandører, samt hvordan du 
finder frem til administratoren for din 
organisation.

Hvis du er administrator for din organisation og 
har behov for en guide brugerstyring, kan du 
finde den HER

Såfremt der mod forventning måtte være 
uoverensstemmelser mellem denne vejledning 
og brugen af uploadportalen (PIM), du har 
spørgsmål til vejledningen, eller hvis du har 
brug for hjælp til at anvende portalen, så er du 
velkommen til at kontakte SKI’s e-handelsteam 
eller kundeservice.

Mere information
Du kan læse mere på ski.dk, hvor du finder flere 
guides til anvendelse af SKI’s uploadportal for 
leverandørernes e-kataloger.

Du er altid velkommen til at kontakte SKI’s
e-handelsteam eller kundeservice

Kontakt
Mail: kundeservice@ski.dk / ehandel@ski.dk

Indholdsfortegnelse
Log ind på pim.ski.dk 03

Glemt eller ingen adgangskode 04
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https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ski.dk%2Fmedia%2Ftu0bbqth%2Fbilag2_vejledning_brugeradministration_leverandoer.pdf&data=02%7C01%7Cpbla%40ski.dk%7C352696dcb5314fd321e008d875b2dbff%7Ca20f02c3359e454aba11db8e24ec6e5e%7C0%7C0%7C637388758339900006&sdata=cJ6k5n0WNDJNLJM9FLScsZe03r4Ey41qCpsO8gA7Yik%3D&reserved=0
https://ski.dk/videnssider/for-leverandorer-e-kataloger-fra-a-z/
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• Start med at gå til portalen på pim.ski.dk og tryk på 
”Log på / Sign In”.

Du vil nu blive viderestillet til ski.dk’s login side

• Vælg først din organisation ved at taste navnet ind i 
søgefeltet og tryk ”Fortsæt for at logge på” 

Findes din organisation ikke, eller har du problemer 
med at logge på? Kontakt da vores kundeservice på 
kundeservice@ski.dk for at blive oprettet
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• Indtast din mailadresse og adgangskode til din 
bruger. 

Har du glemt din adgangskode, kan du trykke på ”Har 
du glemt din adgangskode” for at få tilsendt et nyt.
• Når du trykker på ”log på”, viderestilles du direkte til 

uploadportalen (PIM), og du kan nu anvende 
platformen.

• *NB: Har du ikke en bruger og adgangskode, kan 
administratoren for din organisation hjælpe. Du 
finder denne person, ved at trykke på ”Hvem er min 
administrator”

Hvis der ikke er nogen administrator for din 
organisation, skal du kontakte SKI’s kundeservice på 
kundeservice@ski.dk
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Besøg ski.dk

Find flere miniguides og videoer på ski.dk

https://ski.dk/videnssider/for-leverandorer-e-kataloger-fra-a-z/
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