Sådan henter du afregningsbilag på Selvbetjeningen
Vejledninger til Selvbetjening

1. Log ind på Selvbetjeningen
Find Selvbetjeningen og log ind
1. Søg på www.vindenergi.dk i din internet browser
2. I øverste højre hjørne på hjemmesiden, finder du en blå
kasse, hvori der står Selvbetjening, klik på denne.
3. Klik på Gå til Selvbetjeningen
4. Indtast din e-mail adresse i øverste felt
5. Indtast din adgangskode* i nederste felt.
*Har du glemt din adgangskode?
Tryk da på Glemt din adgangskode?
Du vil blive bedt om at indtaste din e-mail, en ny adgangskode
vil herefter blive sendt til din e-mail.
HUSK at tjekke din spam-mappe/uønsket post.

2. Genvej til afregningsbilagssiden
To genveje til dine afregningsbilag på forsiden
På forsiden af Selvbetjeningen er der to genveje til at finde dine
afregningsbilag.
1. Klik på Afregning nederst i venstremenuen.
eller
2. Klik på Vælg afregningsbilag i den grønne firkant Se dine afregningsbilag midt på forsiden.

3. Tilgå dine afregningsbilag

Se dine afregningsbilag
Du har nu et overblik over alle dine afregningsbilag, hvor det
seneste bilag ligger øverst. Alle afregningsbilag sorteres efter
produktionsmåned.
1. Klik på Se bilag for at åbne det pågældende afregningsbilag.
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4. Print afregningsbilag
Print afregningsbilag
Ved at klikke på Print afregningsbilag i øverste højre hjørne, kan
du enten udskrive eller downloade dit bilag.
Se mere herunder.

5. Download eller udskriv afregningsbilag
Udskriv eller download dit afregningsbilag
Vil du udskrive dit bilag? *kræver printer
Vælg din installerede printer for at udskrive bilag på papir og
tryk på Udskriv nederst..
Vil du downloade og gemme dit bilag på computeren?
Vælg Gem som PDF-fil og tryk herefter på Gem nederst. Du skal
nu vælge, hvor filen skal gemmes på din computer.
Problemer med at gemme som PDF?
Følg linket her til download af PDF-printer:
https://get.adobe.com/dk/reader/
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