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Denne brukerveiledningen forklarer hvordan håndtere leverandørforespørsel fra Glitre Energi 
Nett for våre tilknyttede entreprenører. 
 
Logg på http://b2b.glitreenergi.no med tildelt brukernavn og passord. Det MÅ benyttes 
google chrome som nettleser. 

 
Forsiden for tilbudstorget vises. Venstre kolonne inneholder en navigator med valgene 
«Anbud for arbeid» og «Utfør arbeid». Starsiden er «Anbud for arbeid». Nye anbud er uleste 
nytildelte forespørsler som ikke er besvart eller merket med «Legg til på oppfølgingsliste». 
Rad 2 er forespørsler som er lagt på oppfølgingsliste. Nederst vises ventende anbud som er 
levert av Dere men som venter på tildeling av prosjektleder i Glitre. 

 

 

http://b2b.glitreenergi.no/
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Besvare forespørsel 

 

For å besvare en forespørsel, klikk på telleren i «Nye anbud». Her vil en oversikt over nye 
forespørsler ligge.  

Marker ønsket linje.  

 

Klikk på  for å følge opp senere. 

Klikk på  for å se detaljer rundt forespørselen. 

Klikk på binders eller DOKUMENTER nederst i bildet for å se dokumenter knyttet til 
forespørselen. Klikk «Last ned» for å laste ned. 
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For å legge inn tilbud, gå tilbake til  forespørsellinjene. 

 
 

Legg inn kommentar innen 3 dager om du «Ikke ønsker å legge inn tilbud på denne jobben» 
eller «Ønsker å legge inn tilbud på denne jobben» i feltet for kommentartekst på 

forespørsellinje. Klikk på  for å lagre.. 

 
 

Om du ønsker å legge inn tilbud så er neste stepp å laste opp tibudsdokumentene. Marker 
ønsket linje og klikk «Last opp ny» under vedlegg for å laste opp tilbudsdokumenter. 

 
 

Velg dokumentklasse og tittel for doument. Dra dokumenter fra din pc til dropsone i bildet. 
Hvis en ikke har lagt inn tittel så vil denne bli filnavnet. Man kan dra inn flere dokumenter på 
en gang. Sørg da for å ha forståelig filnavn på filene da dette blir tittelen. 

 
 

Klikk «Last opp» for å laste opp tilbudsdokument(er). 

 
 

Legg inn pris på linjen (totalpris fra tilbudet), eventuelt rabatt/tillegg og lovet leveringsdato. 
Dette skal være ferdigdato for jobben. 
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Når alle dokumenter er lastet opp og linje er fylt ut, klikk  

 

Ditt tilbud er nå levert og ligger nå under «Ventende anbud». Du vil få en tilbakelding pr. 
epost om ditt tilbud ble akseptert eller ikke. 

 

Utføre arbeid 
Valget «Utfør arbeid» i navigatoren sender deg til lobbyen «Utføre arbeid». Her ligger 
tildelte jobber i form av arbeidsoppgaver. 

 

Klikk på telleren for «NY» for å få opp de siste ubehandlede oppgavene som ikke er godkjent 
eller påbegynt.  

 

 
 

I oversiktsbildet vises nye arbeidsoppgaver som ikke er godkjent av leverandør. Marker linje 
du ønsker å godkjenne, trykk på de tre prikkene til venstre på linja og velg «Aksepter». 
Arbeidsoppgaven har nå flyttet seg til lobbyelementet «GODKJENT». 
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Utveksling av dokumenter 
 

Marker linje for arbeidsoppgave og klikk på telleren først på linja. Nå vises dokumenter 
knyttet til arbeidsoppgaven du har fått tildelt. Dette bildet kan benyttes til å utveksle 
dokumenter mellom Glitre Energi og leverandør. Bruk samme metode som for tilbud ved 
opplasting dokumenter. 

 

Følgende dokumentklasser benyttes: 

 

• Dokumentklasse «14-001 Tilbud/Anbud» benyttes kun for innlevering av tilbud 
Dokumentklasse for MOBIL-BILDER benyttes for opplasting av prosjektrelaterte bilder 
fra mobil. (Egne B2B mobile apps kan installeres) 

• Dokumentklasse «B2B-001 Prosjektdokumentasjon» benyttes til andre 
prosjektrelaterte dokumenter i prosjektfasen.  

• Alle dokumenter skal ha en tittel som sier «Hvor – Hva – Beskrivelse». 
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Prosjekt oppstart 

Marker linje for arbeidsoppgave og sett status til «Start arbeid» når jobben påbegynnes. 

 

 
Arbeidsoppgaven vises nå under lobbyelementet «PÅGÅENDE» i lobbyen for «Utfør arbeid». 

 

Prosjekt ferdig 
Når jobben er utført, marker linje og klikk på knappen «Fullfør». 

 

  
 
Når kontroll  er foretatt, faktura er mottatt og arbeidsordre sendt til historikk i Glitre Energi, 
vil den eforsvinne fra B2B portalen. 

 

Statistikk 

Nederst på siden «Anbud for arbeid liger en oversikt over relaterte lobbyer. Denne viser pr. i 
dag «Thender Statistics». Dette er en statistikk over dine forespørsler og tilbud tilbake i tid. I 
tillegg ligger en klikkbar teller som viser de dokumenter knyttet til dine tidligere 
arbeidsoppgaver. 
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Gå ut av IFS hvis denne ikke benyttes på en stund. Websiden vil få timeout. 


