
Hygienshoppen Svenska AB
Vattenverksgatan 2, 702 27 Örebro
www.hygienshoppen.se

Telefon: 019-20 90 60
Fax: 019-20 90 69
E-post: info@hygienshoppen.se

Skapa ett nytt konto på hygienshoppen.se
 
Underkonto för brukare nivå 3

nivå 1 = fakturaadress
nivå 2 VC = den som har behörighet att styra underkonton
nivå 3 =  brukare
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Gå till www.hygienshoppen.se
Logga in på ditt eget konto.

Fyll i din e-postadress och lösenord, klicka på Logga in
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Klicka på Hantera underkonton.

Du ser nu en lista över de konton du har behörighet att hantera.
För att lägga till ett konto, klicka på Lägg till underkonto.
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Fyll i för- och efternamn på brukaren, e-post, (kan gå till assistent/anhörig om brukaren 
inte har en e-postadress), välj ett lösenord och fyll i kundreferens/kostnadsställe.

Kryssa i/ur valen för behörigheter för brukarkontot. 
Behövs attestering med beloppsbegränsning fyller du i detta i rutan för godkänt belopp.

Spara!

Det nya kontot är nu skapat och finns med i listan över de underkonton du kan hantera.
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Följande tillägg för leveransadress ska göras vid första tillfället någon loggar in på brukar-kontot. 
Detta kan göras av både brukare/assistent eller VC.
För VC:
Klicka på Logga in på det nya kontot för att lägga till leveransadress etc. 
För brukare/assistent/anhörig hoppa till nästa steg.

VC: Du är nu inloggad som underkontot, (se namn i övre delen av fönstret).
Brukare: Logga in och gå till Mitt konto (under ditt namn uppe i högra hörnet).
Klicka på Adressbok för att lägga till leveransadress.
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Klicka på Lägg till ny adress

Fyll i för- och efternamn, telefonnummer, gatuadress, postnummer och ort.  

OBS! Om det är ett äldre-/gruppboende där många brukare har samma 
adress fyll då i rutan för företag, annars lämna den tom.

Klicka i rutan för Använd som min standard leveransadress.
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Fyll i tilläggsinformation i den mån det är möjligt.
OBS! Om beställaren/mottagaren är någon annan än kunden, 
t.ex. en anhörig eller assistent, fyll i dennes namn och kontaktuppgifter.
Klicka på Spara Adress.

Nu är kontot klart för att göra beställningar. 
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