INTERNETBOKNING 2009/2010
Så här gör du för att registrera dig i systemet första gången:
Gå in på NDF AB ´s hemsida: http://www.ndf.se
Välj: Boka tid
Välj: Registrering
Välj: Privat
Välj: Nästa
Registrerings lösenord: Skriv
Välj: Nästa

med små bokstäver i en följd. ( Lösenord får du från NDF)

Fyll i användarnamn, lösenord och e-postadress som du själv väljer att använda fortsättningsvis vid
inloggning.
Välj: Nästa
Fyll i de efterfrågade uppgifterna.
Påminnelse för din bokning med SMS, eller talbesked bestämmer du själv. Klicka bara i vad du önskar
använda.
Väj: Nästa
Klicka på: Till startsidan
Fyll i ditt registreringsnummer, märke, modell, årsmodell och klicka på Spara
(Om du skrivit fel uppgifter, kan du ändra eller ta bort genom att klicka på Ändra eller Ta bort).
Du har nu lagt in dina användaruppgifter och kan börja använda systemet!

Så här gör du för att boka, ändra din tid eller registrera en ny bil
Gå in på NDF AB ´s hemsida: http://www.ndf.se
Välj: Boka tid
Välj: Logga in
Fyll i ditt användarnamn och lösenord, klicka på Logga in
Har du glömt ditt användarnamn/lösenord? Klicka på ”Glömt lösen” – Fyll i din e-postadress,
klicka på Skicka och du får omgående ett mail med dina uppgifter från oss!

Boka:
Välj: Boka ny tid och ditt reg. nr. och åtgärd visas
Välj: Nästa
Välj: Dag och tid som passar dig
Välj: Nästa och ett fönster visar din bokning

Ändra:
Vill du ändra bokningen trycker du bara på Bokade/Ändra.
Välj: Ta bort och din bokning är borttagen.
Välj: Boka ny tid till vänster, ditt reg. nr och åtgärd visas, klicka på Nästa
Välj ny dag och tid genom att klicka på Boka och ett meddelande visas med ny dag och tid.
Välj: Logga ut.

Registrera ny bil:
Välj Registrera ny bil och registrera in det nya registreringsnumret.
Du kan klicka på Bilar till vänster och då ser du alla som är registrerade på dig.
Vill du ta bort/ändra en bil, är det bara att klicka på respektive registrerings nr.

