Det er nemt at komme i gang

Gør din hverdag
lettere med
Bygma.dk/proff
Få overblik over

Fakturaer
Følgesedler
Dokumenter til kvalitetssikring
og meget mere

Bygma.dk/proff gør
din hverdag lettere
Det er enkelt og hurtigt at komme i gang!

Til dig, der allerede er kontokunde i Bygma
Når du er kontokunde i Bygma, skal du bare aktivere din profil.
Sådan gør du:
• Gå ind på Bygma.dk/proff
• Klik på linket Opret bruger og udfyld formularen.
Så klarer vi resten og du er snart i gang med at gøre din hverdag lettere.
Skulle du få problemer med at oprette dig, kan du altid kontakte supporten. Vi sidder klar til at hjælpe!

Til dig, der endnu ikke er kontokunde i Bygma:
Gå ind på Bygma.dk/proff, klik på Bliv kunde og følg vejledningen.
Har du brug for hjælp, kan du altid kontakte os!

Her er de 3 mest brugte funktioner
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Find faktura og

Hent data- og

følgeseddel - på alle

sikkerhedsdatablade

Hent alle dokumenter

dine køb – fra butik

– fra butik og online

og online

2

til kvalitetssikringen

Bygma.dk/proff
giver dig en
række praktiske
værktøjer
På Bygma.dk/proff finder du en række
administrative værktøjer, der kan gøre din
arbejdsdag betydelig mere effektiv.
Ikke mindst efter kl. 17.00

Find alle dine fakturaer
Se alle dine ordrer
Hent alle følgesedler
Opret favoritlister med de varer du bruger mest
Opret projekter og kundetilbud
Hent alle datablade og sikkerhedsdatablade
Hent alle dokumenter til din kvalitetssikring
Hold styr på dine leverancer med Chauffør-app’en
Køb ind til dine aftalte priser
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Læs hvad brugerne siger:

”

Jeg sparer
oceaner af tid på
genbestillingen
”Jeg bestiller alle vores byggematerialer via Bygma.dk/

finde det, man skal bruge. Det kræver ingen særlig

proff. Det giver en kæmpe fordel. Lige nu er jeg f.eks. i

introduktion at komme i gang. Jeg fik f.eks. bare et login

gang med et projekt med 96 boliger, som er delt op i tre

af min chef, og så prøvede jeg mig frem.”

zoner. Når jeg har bestilt alle materialer til den første

næste. Det er da super smart,” siger Paul Donhou, som er

Mine folk bygger og monterer.
Jeg sørger for materialerne

montageleder hos Scandi Byg.

”Jeg bruger det meste af min tid rundt omkring på vores

zone, er det i princippet bare at lave copy paste på de to

byggepladser. Derfor bestiller jeg som regel materialerne

Bygmas Proﬀshop er Best in Class

om aftenen. Så har jeg også styr på, hvad der er bestilt,

”Bygma.dk/proff fungerer rigtig godt. Den har en enkel

og hvornår det kommer. Det behøver mine folk ikke

og logisk opbygning. F.eks. ligger alle byggematerialer

bekymre sig om,” slutter Paul.

under overskriften byggematerialer. Så det er nemt at
Scandi Byg er landets største leverandører af modulbyggeri.
Virksomheden har f.eks. bygget Balders Have i Ishøj.

Paul Donhou,
Montageleder,
Scandi Byg
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Læs hvad brugerne siger:

”

Byggebranchen er fyldt
med travle folk, så det er
smart, at man selv kan
ﬁnde de oplysninger,
man har brug for
”Misforstå mig ikke: Jeg får virkelig god service hos

nemt finde de priser, jeg skal bruge. Og det tager ingen tid

Bygma, men alle har travlt i vores branche. Så det er

at stykke et tilbud sammen. Det er også let at finde gamle

oftest nemmest, at jeg selv finder de oplysninger, jeg

fakturaer og hente datablade.”

skal bruge,” siger Torben Wollesen fra Rømø Tømrer &
Snedker.

”Med en arbejdsdag på 12 timer, handler det i høj grad
om at bruge tiden på det, der giver værdi. Forretningen

Tiden er kostbar

skal køre, men der skal også være tid til familien,”

”Hvis en kunde beder om et tilbud, skal han have det,

siger Torben.

mens han er varm. I Proffshoppen kan jeg hurtigt og
Rømø Tømrer & Snedker tager sig af mindre
opgaver i det sønderjyske område.

Torben Wollesen,
Tømrermester,
Rømø Tømrer & Snedker
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Velkommen på
bygma.dk/proff
Allerede på første side får du et godt overblik
over dine projekter, ordrer og fakturaer.

Projekter

Fakturaer

Når du giver dine køb et navn

Her får du overblik over

Når du klikker på

(som f.eks. leveringsadresse

alle dine igangværende

Fakturaer får du alle

eller sagsnummer), samles de

bestillinger.

fakturaer. Listen viser

her. Det gælder også de køb,

fakturaer fra de sidste

du gør i butikken. På den måde

24 måneder.

kan du hurtigt hente alle
dokumenter til kvalitetssikring.
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Ordrer

Favoritter
– sparer tid i dagligdagen
Under Mit Bygma finder du Favoritter.
Her kan du gemme de produkter, du
ofte køber. På den måde kan du
hurtigt finde dem igen.

Fakturaer
– se detaljer og hent følgesedler
Du kan klikke på de enkelte fakturaer og se detaljer.
Du kan også downloade følgesedler og datablade.
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Rune Jakobsen,
indkøber, MMT Group

Læs hvad brugerne siger:

MMT Group leverer produkter og sikkerhedsløsninger
til bl.a. offshore industrien og det offentlige.

”

Bygma.dk/proff giver
mig mere tid til det
væsentlige
”Når jeg bestiller værktøj eller skruer via bygma.dk/
proff, får jeg mere tid, til at servicere mine kunder. Og
jeg kan lave bestillingerne efter arbejdstid, hvis jeg
ikke har nået det i løbet af dagen. Det gør min arbejdsdag betydelig mere ﬂeksibel”, siger Rune Jakobsen,
som er indkøber i MMT Group.

Hold fokus på det væsentlige
”Intet slår den menneskelige dialog, når
det handler om rådgivning. Men bestilling
af skruer eller byggematerialer er i de ﬂeste
tilfælde rutineekspeditioner, der ikke kræver
den store dialog. Jeg har ofte taget mig selv i at
falde i snak om alt muligt andet, når jeg snakker med
mine leverandører”, siger Rune. ”Misforstå mig ikke.
Der skal være tid til hyggesnak, men når der bliver for
meget af den, stjæler den tiden fra det væsentlige,”
slutter Rune.

Der tages forbehold for trykfejl.

Rune Jakobsen fra MMT Group bruger
i stigende grad bygma.dk/proﬀ, fordi
den gør arbejdsdagen mere eﬀektiv.

