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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. 

 
Forsiden for tilbudstorget vises. Venstre kolonne inneholder nye forespørsler, besvarte forespørsler 
som venter på behandling og de siste avviste tilbudene. Høyre kolonne viser aksepterte tilbud som 
må bekreftes, genererte innkjøpsordre, aktive tildelte arbeidsordre og de siste historiske jobbene. 
For å besvare en forespørsel, klikk på AO-nummer i bildet «Mine anbud som skal besvares». 
 

 
AO-dokumenter 

Bildet for arbeidsordretilbud vises. Klikk på knappen for AO-dokumenter ( ) for å se vedlagt 
underlag for forespørselen. Husk å sjekke dato for tilbudsbefaring og frist til innlevering av tilbud i 
forespørseldokumentet!. 
 

http://b2b.glitreenergi.no
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En oversikt over Arbeidsordredokumenter vises. Klikk på knappen «Vis/Last ned» får å vise/laste ned 
dokumentene. Avslutt dette bildet når du er ferdig. 
 

 
 
Tilbud 
Hvis du IKKE ønsker å legge inn tilbud på jobben, vennligst legg inn kommentar om at du «Ikke ønsker 
å legge inn pris på denne jobben» i kommentarfeltet i bildet «Arbeidsordretilbud». Klikk på den 
grønne knappen i høyre hjørne for å bekrefte ( ). 

 
Om du ønsker å legge inn tilbud så er neste stepp å laste opp tibudsdokumentene.  Klikk på knappen 

«Tilbudsdokumenter» ( ) i bildet «Arbeidsordretibud». 
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Hvis det finnes tilbudsdokumenter så vil disse vises her. Klikk + for å legge til nye dokumenter. 
 

 
Velg dokumentklasse «14-001 – Anbud/Tilbud» og klikk «Legg til fil». Bla deg frem til fila du vil laste 
opp. Navnet på fila vil bli foreslått som tittel på dokumentet. 
 

 
 
Rediger tittel (Hvor - Hva) og klikk OK for å laste opp. 
 

 
 
Opplastet dokument vises. Gjenta prosessen for å laste opp flere dokumenter. Steng dette bildet når 
du er ferdig. 
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Når alt underlag er lastet opp, fyll inn følgende felt i bildet «Arbeidsordretilbud»: 
• Pris 
• Lovet leveringsdato (ferdigdato for jobben) 
• Eventuelle kommentarer 

 

 
Klikk på den grønne knappen i høyre hjørne for å bekrefte/Lagre. Tilbudet er nå sendt og kan ikke 
endres. Man kan fortsatt legge til dokumenter etter prosedyren over. 

 
Klikk «OK» for å bekrefte innsending eller «Avbryt» for å angre. 

 
 
Klikk «Hjem» for å gå til forsiden. 

 
 
Tilbudet ditt vises nå under «Mine tilbud som venter på godkj». 
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Når tilbudene er behandlet av saksbehandler i Glitre Energi Nett, vil avviste tilbud bli vist under 
«Mine avviste AO-tilbud» og aksepterte tilbud under «Mine arbeidsordretilbud som skal bekreftes». 
Klikk «Bekreft» for å akseptere oppdrag.  
 

 

Klikk «Frisk opp» ( ) for å oppdatere forsiden. 
Innkjøpsordre for jobben vises nå under «Mine bekreftede arbeidsordretilbud» og arbeidsordre for 
jobben vises under «Mine aktive arbeidsordre». Klikk på knappen «Avrapporter» for å gå inn på 
arbeidsordren. 
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Prosjekt oppstart 
Sett status til «Startet» når jobben påbegynnes. 

 
Legg inn dato for «Faktisk start» ved å klikke på kalenderen ved siden av datofeltet. 

Klikk   
 

 
 
På forsiden vil nå jobben vises i status «Startet». 

 
 
Under utførelse av jobben kan man laste opp/ned dokumenter ved å gå til AO-dokumenter og følge 
prosedyren for opp-/ned-lasting av dokumenter.   
 

• 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». 
 
Oppdatering av eksisterende dokumenter skjer ved at man lager en ny revisjon. Klikk knappen for 
«Legg til revisjon» på aktuell dokumentlinje: 
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• Klikk på «Bla gjennom…» for å finne den lokale fila du vil laste opp. Dette kan være en kopi av 
originalfila som du på forhånd har lastet ned og endret  eller et scannet dokument. 

• Legg inn en revisjonstekst som forklarer hva revisjonen består av. 
• Klikk på den grønne knappen for å lagre/laste opp. ( ) 

 

 
Ny revisjon av dokumentet er nå lastet opp. 
 
Prosjekt ferdig 
Når jobben er utført, fyll inn en kortbeskrivelse av «Arbeid utført» og detaljer om jobben under 
«Arb.detaljer» samt dato for «Faktisk ferdig» ved å klikke på kalenderen ved siden av datofeltet. 

Klikk   

Endre status til ..  
 
Når kontroll  er foretatt, faktura er mottatt og arbeidsordre sendt til historikk i Glitre Energi Nett, vil 
prosjektet vises i bildet «Mine historiske arbeidsordre. 
 

 
Gå ut av IFS hvis denne ikke benyttes på en stund. Websiden vil få timeout. 


