
Mal for Min side
Bedriftskunder



Hvordan logge seg inn?

• Den første gangen du logger dere inn må du logge deg inn via link som er sendt på e-post og 
bruker BankID for å logge deg inn.

• E-post er sendt til den adressen som er registrert på avtalen. Har du ikke fått den, hør med 
kollega, eller sjekk deres felles e-poster som post@firmanavn.no eller lignende 

• Neste gang du logger deg inn, logger du deg inn via minside.fremtindservice.no. Du kan også 
logge deg inn via «Min side»-knappen på fremtindservice.no

• Du skal ikke lenger logge deg inn via https://minside.autopass.no/

mailto:post@firmanavn.no
https://minside.autopass.no/


Hvordan velge språk

Min side kan du velge om du vil ha på norsk eller engelsk.

Hvordan endre språk?
- Gå til profilen din øverst til høyre hjørne 
- Og velg så språk
- Du kan så velge om du vil ha 

Min side på  norsk eller engelsk  



Gi tilgang til kollegaer, regnskapsførere eller ligndene

• Når du er inne på Min side kan du gi tilgang til de som du tenker også bør ha tilgang. Alt fra 
kolleger, til eksterne regnskapsførere. De som skal du vil gi tilgang til, får en invitasjon på e-post og 
logger seg inn med BankID via linken. Etter at de har skrevet inn kundenummeret som de skal inn 
på, kommer de rett inn på avtalen, uavhengig av hva de er oppført som hos Altinn. 

Hvordan gjør du det?:
1) Den som skal gi tilgang til andre må være inne på Min side
2) Gå så til profilen. Den ser du øverst i høyre hjørnet og trykk på den og så «profil»



• Når du er inne på profilen går du helt i bunn av siden til du kommer til «Administrer 
tilgang». Her ser du hvem som har tilgang. I bunn er det en knapp som heter «gi 
tilgang». Den trykker du på for å gi tilgang til en ny. 



Den eller de du gir tilgang til

• Får en e-post
• Trykker på linken
• Logger inn med BankID
• Kommer inn til en side og de må legge inn kundenummer for avtalen de skal knyttes 

til. Her er det en god ide at når du sender ut invitasjon gir beskjed til vedkommende, 
samt gir kundenummeret så alt er klart. 



Avtaler

Under avtaler ser du
• Vis ubetalte fakturaer

•
Funksjon for å bestille brikke til kjøretøyet

• Bestille brikkefeste og bestille blank brikke (kun hvis du er registrert som storkunde)



Dine ventende ordre
Her ser du hvilke bestillinger som ligger inne. Det kan
være bestilling på brikker eller brikkefeste  

Mine kjøretøy og brikker
Her kan du fjerne kjøretøy, flytt brikke eller registrere
blanke brikker. Det er kun hvis du er registrert som 
storkunde at du kan bestille blanke brikker



• Avtaleoversikt, her kan du enkelt søke opp avtalene deres



• Når du går inn på avtalene ser det sånn ut, og du har oversikt over aktive og inaktive 
kjøretøy, samt kan se detaljer som passeringer



• Hvis du velger å se detaljer, kan du se passeringer knyttet til brikken, flytte brikke og 
registrere kjøretøy



Hvordan endre bilnummer på en brikke?

• Gå til avtaler og bla ned på siden til «Mine kjøretøy og brikker»

• Trykk på «flytt en brikke» og velg hvilket kjøretøy eller brikke du skal flytte, og trykk 
«neste»



• Legg så inn registreringsnummeret på det nye kjøretøyet og trykk «neste»



• Så kan du velge om kjøretøyet skal være på eksisterende fakturareferanse, eller på en 
ny fakturareferanse. Trykk så «neste»





Hvordan legge til nytt kjøretøy? 

• Gå inn på avtaler og trykk på «registrer nytt kjøretøy» og trykk så på «neste»



• Legg så inn registreringsnummeret til kjøretøyet og trykk «neste»



• Velg så om kjøretøyet skal være på eksisterende fakturareferanse eller ny, og trykk så 
på «lagre»



Hvordan avslutte en avtale? 

• Gå inn på avtaler og trykk på «fjern et kjøretøy» under «Mine kjøretøy og brikker»

• Velg så hvilket kjøretøy du ønsker å fjerne og trykk så «neste»



Fakturaer

• Under fakturaer kan du velge om du vil se ubetalte fakturaer og arkiv 





Passeringer

• Under passeringer kan du se passeringene dine. Du kan velge hvilken periode du vil 
se, samt velge hvilket kjøretøy du vil se passeringene til 



Hvordan eksportere passeringer?

• Gå på «avtaler» og bla ned på siden til du kommer til 
«se detaljer» for kjøretøyet dere ønsker å hente 
passeringsoversikt for

• Velg for hvilken periode du ønsker å se passeringene

• Trykk deretter på knappen «eksporter». 
Du vil da få se passeringene dine i en csv-fil



• Checkpoint = Navnet på bomstasjonen
• OpetatorName = Bompengeselskapet som bom-

stasjonen er knyttet til
• ObeNumber = brikkenummer
• AgreementNumber= Avtalenummer
• LicensPlateDetected = Registreringsnummer på 

kjøretøyet
• TransactedON = Dato og klokkeslettet for

passeringen
• TotalPrice= Pris på passeringen 
• VAT = MVA/Moms 
• VATPercentage= Moms-prosentandel

Du kan filtrere på kjøretøy og ta vekk kolonner som 
ikke er aktuelle



Saker

• Siste fane viser saker du har hos oss. Her kan du søke opp saksnummer eller saker 



B2B-API

På Min side har du alt på ett sted
• Har du tidligere brukt Mine kjøretøy? Funksjonene som du har nå i Mine kjøretøy, vil du få i ny 

Min side. Du vil kunne legge til flere kjøretøy og hente passeringer fra en valgfri periode eller 
valgfri faktura. Mine kjøretøy er derfor avviklet, og du vi finne alt det du trenger på Min side

• Har du tidligere mottatt automatisk passeringsfiler, så vil du ikke kunne få det lenger. Det er 
enklere å nå ta dette ut fra Min side. Du kan også ta i bruk vårt nye B2B-API for automatisk 
passeringsoversikt.

Nye API'er
• Ønsker du å integrere Min side mot eget system for din bedrifts? Det utviklet nye APIer for 

dette. Ta kontakt med oss hvis du ønsker mer informasjon og dokumentasjon rundt dette.

mailto:bedrift@fremtindservice.no
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