Opprette bedriftsprofil
For å leie parkeringsplasser og motta faktura på leie,
må en bedriftsprofil opprettes.
Følg denne linken:
https://qpark-permit.giantleap.no/business
Trykk på «Ny bruker»
Fyll inn all informasjon
Felter med * er obligatoriske

Trykk på «Opprett bedriftsprofil»
Nå vil du få en e-post der du blir bedt om å verifisere
din e-post adresse. Vår abonnementsavdeling må
også aktivere din bedriftsprofil. Etter at din profil er
aktivert, vil du motta en e-post om at du nå kan gå inn
og leie plasser, samt tildele brukere.
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Legge til brukere (de som skal parkere)
For å leie plasser, må du først legge inn de personene du
ønsker skal kunne benytte plassene. I systemet heter disse
«Ansatte», men det kan være hvilken som helst bruker.

PS.: Dersom du først ønsker å se priser, hopp rett til neste side
og følg anvisningen for å «Kjøpe avtale»
Trykk på «Ansatte» i menyen til venstre
Trykk på de «tre prikkene
«Legg til ansatte»

øverst til høyre i vinduet og velg

Her skriver du inn mobilnummeret til den ansatte og trykker
på lagre
Har du flere ansatte kan du legge til disse samtidig, du
kan da:
Etter du er ferdig med ett nummer, legg til et komma så
kan du skrive inn neste nummer

Kopier inn numrene fra en Excel liste
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Kjøpe parkeringsavtale (Del 1)
Etter bruker(e) er lagt til, må det kjøpes
parkeringsavtaler.
Trykk på «Avtaler» i menyen til venstre
Trykk på «Kjøp Avtale» øverst i høyre hjørne
Velg parkeringsanlegg
Velg ønsket produkt
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Kjøpe parkeringsavtale (Del 2)
Trykk i feltet for «Ansatte» og finn/velg
den/de som skal bruke parkeringen og
velg startdato.
Les igjennom vilkårene for avtalen og så
godta disse.

Trykk «Fortsett»
Trykk «Bekreft ordre»
Parkeringsavtalen(e) er nå bestilt.
Brukeren vil nå motta et varsel om at
han/hun er tildelt parkering. Avtalen er
da aktiv så snart brukeren har lagt sitt
registreringsnummer

OBS: Alle parkeringsavtaler er automatisk

fornyende! Avtalen må sies opp minimum 2
dager før en fornyelse.
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