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Innehåll

Vad är My NF Fleet?

Administratörsvy

• Administrera kontrakt 
• Redigera föraruppgifter
• Handskfacket (fakturakopior)

Förarvy (administrera förare)

• Administrera drivmedelskort 
• Ändra anställningsnummer och kostnadsställe
• Redigera och rapportera körjournal åt förare

Chatta med oss



Vad är My NF Fleet?

My NF Fleet – din vän längs vägen

• Ett konstadsfritt vektyg för dig som kund
• Self service-funktioner, tillgängliga dygnet runt 
• Fungerar både på dator och i mobilen
• Få svar på de vanligaste frågorna av chatboten Lisa

Vad finns My NF Fleet?

• Besök my.nffleet.se i din webbläsare
• Ladda ner som app för iPhone eller Android

Vem kan använda My NF Fleet?

• Alla administratörer och förare med ett löpande 
kontrakt
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Administrera era kontrakt
Under Bilpark ser du en sammanställning över samtliga kontrakt samt en detaljerad kontraktsöversikt.

När du loggar in som administratör ser du administratörsvyn.



Administrera era kontrakt
I kontraktsöversikten kan du söka på t.ex. förarnamn, registreringsnummer eller bilmodell – i hela bilparken eller på ett visst 
kundnummer. Sökträffarna kommer upp automatiskt när du skriver något.



Administrera era kontrakt
Exempelsökning på ”Volvo”, och samtliga träffar i er bilpark visas nedtill direkt.
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Redigera föraruppgifter
Klicka på pennan för att redigera förarens uppgifter.



Redigera föraruppgifter
Förarens profil öppnas till höger och dennes uppgifter kan redigeras, och sedan sparas.
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Handskfacket
Klicka på Handskfack för att få tillgång till alla era fakturor i My NF Fleet.



Handskfacket
Klicka på Handskfack för att få tillgång till alla era fakturor i My NF Fleet.
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Vad kan en förare göra i My NF Fleet?

Självbetjäning 24/7

• Hitta all information om bilen
• Hitta all information gällande leasingavtalet
• Boka tid för däckbyte (om däck finns hos Euromaster)
• Beställa eller Spärra drivmedelskort
• Beställa PIN-kod för drivmedelskort
• Se en full översikt av drivmedelskostnader
• Ladda ner kontantutläggsblankett
• Fylla i en skadeanmälan
• Hitta checklista och guide inför återlämning
• Se var bilen är försäkrad
• Beställa registreringsbevis
• Beställa utlandsintyg och grönt kort
• Ringa NF Fleet Assistans
• Rapportera körjournal och trängselskattepassager
• Ladda ner fakturakopior (Under Handskfack för förare med delat

drivmedel)
• Hitta närmsta verkstad
• Ändra kontaktuppgifter
• Ändra lösenord
• Få hjälp av vår Chatbot



Administrera förare
Klicka på avatarikonen för att administrera en specifik förare.



Förarvyns funktioner
Nu är du inne i förarvyn!

Notera att din roll ändras från administratör till förare – du ser nu samma saker som föraren.



Förarvyns funktioner
Under Din bil ser du alla specifikationer tillhörande förarens bil.



Förarvyns funktioner
Under Avtal visas vad som ingår i avtalet med oss, samt dess löptid och förmånsvärde.



Förarvyns funktioner
Under Avtal visas vad som ingår i avtalet med oss, samt dess löptid och förmånsvärde.



Förarvyns funktioner
Under Service, däck och underhåll finns information om var däcken är förvarade samt hur besiktningen går till.



Förarvyns funktioner
Under Service, däck och underhåll finns information om var däcken är förvarade samt hur besiktningen går till.



Förarvyns funktioner
Under Försäkring finns bland annat information om vilken försäkring föraren har. 



Förarvyns funktioner
Under Utlandskörning finns dokument som behövs inför utlandsresor samt viktiga telefonnummer. 



Förarvyns funktioner
Under Utlandskörning och Dokument går det att beställa de dokument som behövs inför en utlandsresa med sin bil.



Förarvyns funktioner
Under Återlämning hittar förare allt de behöver inför återlämning av bilen. 



Förarvyns funktioner
Klicka på Återlämningsguide för att se all information gällande vår återlämning på www.nffleet.se.



Förarvyns funktioner
Endast förare med delat drivmedel kan se sin fakturakopia under Handskfacket.
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Se förarinlogg som administratör
Under drivmedel kan du se alla förarens drivmedelskort, spärra kort samt beställa ny pinkod. 



Förarvyns funktioner



Förarvyns funktioner



Förarvyns funktioner
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Ändra anställningsnummer och kostnadsställe
I förarläget kan du som administratör även redigera anställningsnummer och kostnadsställe.



Ändra anställningsnummer
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Redigera och rapportera körjournal åt förare
Du kan rapportera och redigera körjournal, få tillgång till detaljer i kontraktet eller t.ex. använda den för att bättre förstå förarens rutiner i 
systemet. Klicka på Körjournal i menyn till höger för att nå förarvyn av körjournalsrapporteringen.



Redigera och rapportera körjournal åt förare
Välj i vilken vy du vill rapportera, månadsvis eller per dag.
Du kan rapportera körjournalen för både drivmedel och trängselskatter.



Handskfacket
Klicka på Tillbaka till översikt för att komma tillbaka i Administratörsvyn.



Om du inte kan logga in



Innehåll

Vad är My NF Fleet?

Administratörsvy

• Administrera kontrakt 
• Redigera föraruppgifter
• Handskfacket (fakturakopior)

Förarvy (administrera förare)

• Administrera drivmedelskort 
• Ändra anställningsnummer och kostnadsställe
• Redigera och rapportera körjournal åt förare

Chatta med oss



Chatbot – tillgänglig dygnet runt
Chatboten finns i mobilen, surfplattan och datorversioner.

Tillgänglig både i utloggat och inloggat läge
Varje dag, året om finns vår chatbot öppen med svar på de 
vanligaste frågorna. Du når den såväl i inloggat som utloggat 
läge och kan hitta hjälp med antingen fritextfrågor eller genom 
att använda snabbknapparna med de mest populära 
sökvägarna.

Chatta med Customer Care
Mellan 08.00 - 17.00 varje vardag finns våra kollegor på 
Customer Care tillgängliga i chatten för att svara på de frågor 
som Chatboten inte har svar på.

Vår chatbot finns
tillgänglig dygnet runt



Missa inte nästa webinarie!
Torsdag den 13 oktober
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