
Skånetrafikens nya 

Kommunportal
Introduktionsutbildning 



1. Ladda upp resenärer i 

portalen
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2. Beställ Skånetrafikens 
nya kort till de som 
saknar

Portalen i tre enkla steg

3. Biljetter skapas och 
kopplas automatiskt till 
resenärens kort

12 aug
2019

31 aug
2019



Att komma igång



• Skånetrafiken skapar era konton 

och skickar inbjudan med 

instruktioner via epost – koden är 

giltig i 7 dygn
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Aktivera användare och konto

• Första gången ni loggar in 
aktiveras kontot genom att 
faktura- och leveransadress 
anges

• Aktivera ert användarkonto 

genom att välja ett eget lösenord 

och ange aktiveringskoden som 

följer med inbjudan



5

Välkommen till ditt nya konto! 



Hantera dina resenärer



• Import sker med hjälp av vår guide

• Elevunderlaget ska vara i Excel-format

• Använd gärna vår mall – finns att ladda hem 

när du startar guiden

• Det går bra med en egen fil – så länge rätt 

information finns med

 Notera! Ert underlag hanteras alltid som ett 

komplett underlag. Se till att ha med 

samtliga resenärer och uppgifter vid varje 

importtillfälle.
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Import av resenärer



• Välj fil att läsa in resenärer från

• Dra och släpp från din dator

• Klicka på Välj fil på din dator och leta upp filen

• Filen ska vara i Excel och av formatet XLSX

• Äldre format av Excel stöds inte

• Klicka på Nästa för att navigera i guiden
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Import steg 1



• Koppla kolumnerna från din fil till 

motsvarande fält i portalen

• Detta säkerställer att rätt information om 

resenären hamnar i rätt fält i portalen

• Namn, personnummer och Biljettyp är 

obligatoriska för att skapa en resenär

• Adress1, Postnummer och Ort behövs ifall 

ni avser att skicka reskort direkt till 

resenären

• Övriga fält är valfria att använda

• Knappen Nästa aktiveras när nödvändiga 

fält är kopplade

9

Import steg 2



• Verifiera att kopplingen mellan filen och portalen blev korrekt

• Max tio rader från din fil visas som exempel 
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Import steg 3



• Sista steget visar en sammanställning av de 

ändringar som kommer ske 

• lägga till, ta bort, uppdatera

• Eventuella fel om det finns några

• Kontrollera noga så att resultatet blir korrekt

• Du kan ser detaljerna under respektive flik

• Klicka på fliken för att visa

• Max 100 rader visas som exempel

• Fel korrigeras i Excel-filen och importguiden 

körs på nytt så att inläsningen blir korrekt
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Import steg 4
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Lägga till resenär manuellt

• Namn, Personnummer och Biljettyp är obligatorisk information

• Adress behövs för beställning av kopplade kort. Korten skickas till den 

adress ni anger här. 

• Start- och/eller slutdatum används för att styra under vilken period 

biljetter ska köpas. Slutdatum innebär att resenären tas bort på angivet 

datum. 

• Kostnadsställe är frivilligt att använda för att gruppera kostnaderna på 

er månadsfaktura. Angivet kostnadsställe ger en rad på fakturan.*

• Märkning använder ni för all annan typ av notering ni kan ha behov av. 

Tänk på GDPR!  

 Notera! Import via fil eller integration* gäller alltid över manuella 

ändringar i portalen

* Funktion ej tillgänglig ännu
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Resenärens detaljsida

• Detaljsidan visar all information om resenären 

och ger tillgång till funktioner: 

• Ändra personuppgifter

• Ange framtida start- eller slutdatum 

• Byta kort

• Ändra biljettyp

• Ta bort resenären

• Återställa en borttagen resenär

 Notera! Ändringar sparas som historik för 

spårbarhet. 

Använd när en 

resenär tappat 

bort sitt kort
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Importguiden hjälper er att göra rätt, men tänk på följande…

 Er fil kommer alltid betraktas som det underlag som ska gälla

Följande regler gäller vid import:

• Resenär som finns i filen, men inte i portalen, kommer läggas till

• Resenär som inte finns i filen, men finns i portalen, kommer att tas bort

• Resenär som finns i både filen och portalen kommer uppdateras med information från filen

Att tänka på vid import



Kort



Skånetrafikens nya kort

• Nu lanseras det nya Skånetrafiken-kortet

• Ni beställer korten genom portalen

• Kortet skickas till den adress ni angett på resenären

• Vid beställning bifogar ni ett eget följebrev som 

kompletterar Skånetrafikens informationsbrev

• Kortet funkar för alla typer av resor i Skånetrafikens 

nya biljettsystem, inte bara för Skola-, Senior- eller 

Serviceresebiljetten

 Notera! Kortet ska resenären behålla även efter 

utgånget tillstånd. Vid förnyat tillstånd  

återanvänds om möjligt samma kort. 
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Beställning av kort

Två alternativ vid beställning:

1. Kopplade kort: Kortet kopplas till resenären automatiskt vid leverans

2. Extrakort: Kopplas manuellt till resenär i portalen via detaljsidan
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1. 2.



• Beställning kan endast göras för resenärer som inte 

redan har ett kort kopplat till sig

• Kortet skickas till den adress ni angivit på resenären

• Returadressen används vid ej levererbar försändelse. 

Ni kan justera adressen för varje order eller via 

kontoinställningar. 

• Ladda upp ett eget valfritt följebrev, max två sidor, att 

bifoga försändelsen. Tänk på kvaliteten för tryck! 

 Kortets pris ingår i erbjudandet

 Kortnumret kopplas automatiskt till rätt resenär 

vid leverans av kortet
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Beställning av kopplade kort



Kontohantering



Övriga funktioner

• Hantera användare 

• Bjud in och ta bort användare

• Uppdatera personliga uppgifter

• Uppdatera faktura- och leveransadress

• Se aktuella biljettyper

• Använd rätt ID vid import

• Exportera resenärslista

• All aktuell information exporteras till 

Excel 

• Inkl. kortnummer

• Inkl. borttagna resenärer

• Se Skånetrafikens följebrev
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Kontoinställningar

• Hantera egen profil

• Hantera administratörer

• Bjuda in fler administratörer

• Ta bort 

• Ändra kontots adresser

• Fakturaadress

• Leveransadress

• Exportera resenärslista

• All aktuell information inkl

kortnummer
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Resenärsadministration

• Sök resenär

• Skapa resenär

• Importera via Excel-fil

• Skapa manuellt

• Resenärens detaljsida

• Ändra personliga uppgifter

• Ändra start eller slutdatum

• Ta bort eller Återställa

• Byta kort

• Byta biljettyp

• Visa historik

• Biljetter

• Ställs ut automatiskt till aktiva 
resenärer vid varje brytdatum

Funktionsöversikt

Kortbeställning

• Beställa personliga kort 

• Kort kopplas till resenär 
automatiskt

• Leverans till resenär

• Beställa extrakort

• Kort för manuell koppling vid 
bl.a. förlust av kort

• Leverans till valfri adress
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