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▪ Hvad er VELUX Tilbudsberegner
▪ Anmod om adgang
▪ Opret password 
▪ Opret din brugerprofil
▪ 2 veje til et kundetilbud
▪ Dine tilbud



HVAD ER VELUX TILBUDSBEREGNER?

VELUX tilbudsberegner er dit værktøj til at lave præcise og professionelt udseende 
kundetilbud på VELUX og ikke-VELUX opgaver.

Med VELUX Tilbudsberegner får du:

✓ Muligheden for ét komplet kundetilbud – nemt og enkelt

✓ Din egen firmaprofil med mulighed for at inkludere dit logo

✓ Adgang til VELUX produkter og listepriser - med få klik

✓ Mulighed for at inkludere arbejdstimer og ikke-VELUX produkter i ét samlet tilbud

✓ Kan også anvendes til at lave kundetilbud på opgaver som ikke inkluderer VELUX opgaver

✓ Tilgængelighed fra et hvilket som helst sted med internetforbindelse
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VELUX TILBUDSBEREGNER



HVORDAN FÅR JEG ADGANG?
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1)

VELUX Tilbudsberegner link:

www.tilbudsberegner.velux.dk

2)

Anmod om adgang ved at klikke 
på den blå kasse: 

ADGANG

Anmod om adgang >

http://www.tilbudsberegner.velux.dk/


UDFYLD FIRMAINFORMATION

4 OBS: FELTER MED ‘*’ SKAL UDFYLDES

1)

Udfyld felterne og klik på den røde 
boks:

2)

VELUX behandler nu din anmodning. 

Du vil modtage en e-mail med log-in 
information, så snart din anmodning er 
behandlet.

ADGANG

Anmod om adgang >



MAIL MED DINE LOGIN DETALJER

5 BEMÆRK: MODTAGER DU IKKE MAILEN MED LOGIN – SÅ HUSK AT CHECKE DIN SPAM FOLDER 

1)

Tjek din inbox eller spamfolder 
for en email fra:

VELUX Danmark – No reply

2)

Klik på linket:

‘create a new password’

3)

Dit brugernavn (username)      
står også i mailen.

PASSWORD



OPRET PASSWORD
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1)

Opret dit password ved at 
indtaste det to gange og tryk på 

Sørg for at dit password 
indeholder:

▪ Minimum 8 tegn

▪ Store og små bogstaver

▪ Minimum ét tal

Herefter opdateres skærmen og 
du kan følge linket til login siden. 

PASSWORD

Gem



OPDATER DIN BRUGERPROFIL
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1)

Log ind på VELUX 
Tilbudsberegner:

www.tilbudsberegner.velux.dk

2)

Klik på ‘Brugerprofil’ 
(øverst til højre på forsiden)

DIN BRUGERPROFIL

http://www.tilbudsberegner.velux.dk/


OPRET DIN FIRMA ADRESSE

1)

For at oprette din firmaadresse 
klik på:

2)
Udfyld felterne med din 
firmainformation og tryk 
herefter på:

Din firmaadresse er nu en fast 
del i din brugerprofil og 
anvendes på alle tilbud.

NÅR DIN ADRESSE ER GEMT - ER DEN EN FAST DEL AF DIN BRUGERPROFIL OG ANVENDES PÅ ALLE TILBUD.8

DIN BRUGERPROFIL

Tilføj adresse

Gem



UPLOAD DIT FIRMA LOGO

1)

Under Brugerprofilen klik på: 

2)

Vælg filen og gem/upload. (Det kan tage lidt tid før filen er uploadet.)

Når den er uploaded ses billedet til højre.

Dit logo er nu en fast del i din brugerprofil og anvendes på 
alle tilbud.

OBS: LOGOET SKAL UPLOADES SOM ENTEN .JPG/.JPEG ELLER EN .PNG FIL9

DIN BRUGERPROFIL

Vælg fil



UPLOAD AFSLUTNINGSTEKST PÅ DINE TILBUD

1)

Under din brugerprofil vælger du: 

2)

Skriv din ønskede tekst i boksen og tryk 
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DIN BRUGERPROFIL

Rediger afslutningstekst/vilkår

Gem



BLANKT ELLER VIA PRODUKTKONFIGURATOR

Et kundetilbud kan oprettes på 2 måder:

Blankt udgangspunkt Produktkonfigurator

11

KUNDETILBUD



BLANKT TILBUD – KUNDEINFORMATION
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▪ Udfyld overskrift på tilbuddet og klik af om 
denne skal inkluderes på selve kundetilbuddet.

▪ Udfyld navn og adresse på kunden.

▪ Vælg præsentation/intro på tilbuddet. Enten 
en standard hilsen eller en du selv skriver.

▪ Vælg gyldighedsperiode for tilbuddet i drop-
down menuerne.

▪ Gem informationen.

KUNDETILBUD



BLANKT TILBUD – PRODUKTER & ANDEN INFO

▪ Tilføj en linje – enten blank eller VELUX produkt

▪ En blank linje udfyldes med fritekst efter eget valg

▪ Ved VELUX produkt vælger du produktnavn el. varekode for 
en komplet liste over produkter. 

▪ Alle linjer udfyldes med antal (timer el. produkter)

▪ Du kan frit vælge hvilke priser du ønsker at vise. 
(Vælg frit mellem detaljerede linjer eller samlet totalpris)

▪ Vælg                          for at gemme i VELUX Tilbudsberegner

▪ Efter du har gemt tilbuddet kan du desuden printe, preview,, 
sende som e-mail eller eksportere til excel

TIP: VED AT SKRIVE ‘-’ FORAN BELØB ELLER PROCENT - KAN DU ØGE PRISEN PÅ NETTOPRISER13

KUNDETILBUD

Gem tilbud



VIA PRODUKTKONFIGURATOREN
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▪ Klik på en relevant produktkategori

▪ Følg alle steps og klik på det som er gældende for netop din opgave

▪ Når du skal vælge produkt vil du få en liste frem, men også muligheden 
for at specificere din søgning ved hjælp af drop-down menuer

▪ Hver gang du har tilføjet et produkt til dit tilbud, vil du få en boks frem 
som spørger om du vil ‘finde flere produkter’ eller ‘gå til tilbud’

▪ Hvis du går til selve tilbuddet, så kan du fortsat tilføje VELUX 
produkter eller blanke linjer

▪ Til sidst skal du udfylde kundeinformation, og herefter vælge at gemme 
eller sende tilbuddet

KUNDETILBUD



FULDE OVERBLIK OVER DINE TILBUD

Indgangen til alle dine personlige tilbud er ved den 
røde cirkel til højre for søge funktionen i toppen. 

Kører du musen over cirklen kan du:

▪ Preview tilbud og send

▪ Se alle tilbud

▪ Opret nyt tilbud

▪ Se de 3 seneste tilbud du har udarbejdet

Vælger du at ‘se alle tilbud’, så vil du få en liste frem 
med alle de tilbud du har oprettet. På denne side er 
det muligt at vælge ‘rediger’, ‘slet’ eller søge specifikt 
på kundenavn eller tilbudsnummer.
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DINE TILBUD



CONTACT INFO

FIND US HERE

+45 4516 4516

vdk.webmarketing@velux.com

VELUX Danmark A/S

Tilbudsberegner.velux.dk

tel:45164516
mailto:vdk.webmarketing@velux.com

