Statusopdateringer fra SKI..
Direkte

i din indbakke
..på udbud og aftaler
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Tilmeld dig statusopdateringer på ski.dk via en udbuds- eller aftaleside
1. Gå til en udbuds- eller aftaleside
og find afsnittet ‘STATUS’
2. Klik på ‘Hold dig opdateret’
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Tilmeld dig statusopdateringer på ski.dk via en udbuds- eller aftaleside
1. Indtast din mailadresse i feltet
’Indtast e-mail’
2. Klik på ’Tilmeld
statusopdateringer’
3. Du er nu tilmeldt
statusopdateringer på dette
udbud/denne aftale
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OBS! Hvis vi ikke har registreret dig i
vores system, modtager du en
bekræftelsesmail, første gang du
tilmelder dig en statusopdatering
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Du modtager fremover statusopdateringer direkte i din indbakke
Udover at læse seneste nyt om
udbuddet/aftalen, har du bl.a.
følgende muligheder i e-mailen:
1. Gå til det udbud eller den aftale,
som statusopdateringen vedrører
2. Gå til statusopdateringen på
ski.dk OBS! Nogle
statusopdateringer kræver
kundelogin til ski.dk, for at du kan
læse indholdet. I de tilfælde
klikker du her, logger ind på ski.dk
og læser statusopdateringen
online. Hvis du ikke er kunde, og
dermed ikke har et kundelogin,
kan du ikke læse disse
statusopdateringer
3. Klik på ’Afmeld statusopdatering’
hvorfra du kan afmelde dig en
eller flere af de
statusopdateringer, du er tilmeldt
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Log ind og se, om du er tilmeldt
Hvis du er kunde eller leverandør og
har et login til ski.dk, vil du
fremadrettet kunne se, om du er
tilmeldt et udbud eller en aftale, når
du er logget ind.
OBS! Når du har tilmeldt dig
statusopdateringer, kan der gå et par
minutter, før ikonet ændrer sig.

5

Som kunde
med login
til ski.dk får
du overblik
på Mit SKI
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For kunder: På Mit SKI har du overblik over tilmeldte statusopdateringer
1. Under menupunktet ‘Mine
statusopdateringer’ på ‘Mit SKI’
har du overblik over alle de udbud
og aftaler, du er tilmeldt
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2. Gå direkte til
statusopdateringerne på den
enkelte aftale
3. Her kan du læse
statusopdateringerne, så du ikke
behøver at besøge udbuds- eller
aftalesiden for at få seneste nyt
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For kunder: Administrer dine statusopdateringer på ‘Opdater mine tilmeldinger’
1. Klik på ikonet ‘Opdater mine
tilmeldinger’
2. Sæt flueben ud for de udbud og
aftaler, du vil tilmelde dig, eller fjern
flueben hvis du ikke længere vil
være tilmeldt
a) Ved aftaler med underliggende
delaftaler skal du tilmelde dig
på delaftaleniveau. Klik først
på aftalen og vælg derefter
delaftaler
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3. Benyt sorterings- og
filtreringsknapperne eller søgefeltet
for lettere at finde rundt
a) Fx filtrerer du under ‘Type’ på
‘udbud’, ‘aftaler’ og ‘tidligere
aftaler’
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4. Klik på ‘Gem ændringer’ for at
gemme dine valg og gå tilbage til
oversigten
OBS! Der kan gå et par minutter, før
oversigten er opdateret, når du har
trykket ‘Gem ændringer’
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