
Företagsportalen: 
Hållbara resor i tjänsten



Tillsammans för ett attraktivare Blekinge
Med Företagsportalen får ni allt stöd ni behöver – och dessutom ett verktyg som underlättar 
administrationen avsevärt. Vilket sparar både tid och pengar.

Att resa kollektivt i tjänsten är att satsa på hållbarhet – både lokalt och regionalt. Låt oss göra Blekinge 
attraktivare!

Det bästa med Företagsportalen

• Snabbt och flexibelt

• Kostnadsfritt

• Minimerar administration

• Full koll – månadsvis köphistorik och fakturering



Så funkar det
• Gå in på foretag.blekingetrafiken.se

• Skapa ett konto genom att ange ert organisationsnummer och logga in med Mobilt BankID

• Välj biljett som sedan skickas till din eller kollegans mobil eller till ett gemensamt resekort för företaget

• Få en samlad faktura och sammanställning av köphistorik en gång i månaden



Inloggning



Inloggning

1. Gå till 
foretag.blekingetrafik
en.se för att komma 
till Företagsportalens
inloggningssida.

2. Välj att skapa en ny 
användare och följ 
stegen.

Om du redan har ett 
konto loggar du in 
med Mobilt BankID.



Inloggning

3. När du skapat en 
användare och loggat 
in så väljer du att 
registrera ett nytt 
konto med 
organisationens 
uppgifter.

Om du har ett 
företagskonto sedan 
tidigare så visas det i 
listan. Välj då det 
konto du vill logga in 
med.



Köp biljett



Köp biljett

1. Efter du loggat in och 
valt organisation så 
visas ”Köp biljett”-
vyn. 

Det är i denna vy du 
skapar biljetter 
genom att lägga till 
hållplatser, biljettyp, 
mottagarens 
telefonnummer, 
resekortsnummer 
eller namn, med 
mera.



Köp biljett

2. Tryck på knappen ”Till 
betalning” när du är 
nöjd med dina 
skapade biljetter.



Köp biljett

3. Innan du köper dina 
skapade biljetter får 
du en möjlighet att 
kontrollera och 
bekräfta ditt köp.

4. Om ni har 
innevarande 
värdekoder har ni 
möjlighet att använda 
dessa vid betalning. 
Totalbeloppet 
justeras med det 
värde som finns i 
värdekoden.

5. Tryck på knappen 
”Bekräfta” för att 
genomföra köpet, 
eller tryck på 
knappen ”Avbryt” för 
att avbryta köpet.



Kort



Kort

1. Via ”Kort”-vyn visas 
de kort som är 
registrerade.

2. Tryck på knappen 
”Köp nya kort” för att 
beställa fler resekort, 
eller tryck på 
knappen ”Registrera 
kort” för att fylla i ett 
befintlig resekorts 
uppgifter och ta del 
av vår förlustgaranti.



Kort

3. För att köpa ett nytt 
resekort fyller ni antal 
kort, företagsnamn, 
referens, 
leveransadress, 
postnummer och 
postort.

4. När ni valt antal 
resekort och är klara 
visas ett totalbelopp 
att betala. Tryck på 
knappen ”Köp” för att 
beställa resekort.

Leveransen av 
resekort tar ungefär 
en vecka.



Abonnemang



Abonnemang

1. I vyn ”Abonnemang” 
kan ni skapa 
abonnemang, söka 
efter medarbetare, 
filtrera ut 
abonnemang utifrån 
start- och slutdatum, 
samt filtrera ut om ett 
abonnemang ingår 
som löneförmån eller 
ej.

Finns det sedan 
tidigare skapade 
abonnemang visas 
de i en lista.



Abonnemang

2. Abonnemang har 
alltid ett specifikt 
startdatum, men är 
flexibelt om det har 
ett startdatum eller 
ej. Om slutdatum inte 
fylls i så är 
abonnemanget 
löpande per månad.

3. Slutligen går det att 
välja att lista 
abonnemanget som 
en löneförmån för 
enklare filtrering.

4. Tryck till sist på 
knappen ”Skapa 
abonnemang” för att 
skapa detta.



Resenärer



Resenärer

1. I denna vy kan du se 
en översikt över 
tidigare tillagda 
resenärer, för att 
förenkla biljettköp 
och bjuda in 
medarbetare att 
själva köpa i appen.

Smidigt för både 
medarbetaren och 
dig som tidigare 
administrerade 
dennes resor!

2. Tryck på knappen 
”Lägg till resenär” 
och följ 
instruktionerna för att 
addera nya resenärer.



Historik



Historik

1. I vyn ”Historik” visas 
de köp som gjorts på 
ditt konto. Du kan 
söka i historiken samt 
filtrera på 
datumperiod.

De senaste 30 
dagarna är förvalda.

2. Om ni vill exportera 
historiken till en 
Excel-fil så tryck på 
knappen ”Exportera 
historik”.

3. I listan med historik 
går det att se och 
sortera på biljettyp, 
inköpsdatum, när det 
fakturerades, med 
mera.



Tack för att du använder Företagsportalen och bidrar 
till ett attraktivare Blekinge!

Har du frågor om Företagsportalen?
Mejla oss på foretag@blekingetrafiken.se för mer 
information.

mailto:foretag@blekingetrafiken.se
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