
myDSV - Guide



myDSV finns på följande länk:

https://mydsv.com

Om du inte har något konto, välj ”Signup"!

Välj "Login" om du har ett konto.

Tips: din e-postadress är ditt 

användar ID!

https://mydsv.com/


När du loggar in på myDSV får du upp en översiktskärm. 

Härifrån kan du navigera vidare på myDSV. På den övre 

vänstra sidan har du ditt personliga navigeringsfönster.

Överst hittar du en sökfunktion som kan vara till hjälp om 

det behövs.

På den övre högra sidan har du ett fält för meddelande. 

Här kan du se om du har fått några nya meddelanden.

Tips: Om du klickar på 

någon av rutorna kommer 

du att gå vidare och få mer 

information om dina 

sändningar.



När du klickar på din personliga meny kommer den att 

expandera.

Här får du tillgång till olika funktioner som är tillgängliga i 

myDSV, såsom inställningar, bokningar och följa 

sändningar.

Klicka bara på länkarna för att navigera på myDSV.

Tips: myDSV finns på 

många olika språk.



I menyn för sändningar har du fullständig översikt över alla 

dina sändningar.

Här kan du enkelt filtrera ut dina sändningar med flera olika 

kriterier.
Klicka på sändningen för att se alla sändningsdetaljer.

Tips: Du kan kombinera 

olika alternativ för att 

begränsa listan.



I menyn för kontakter har du tillgång till din egen 

adressbok.
Här kan du enkelt lägga till adresser. Klicka bara på en kontakt för att se alla kontaktuppgifter.

Tips: Du kan dessutom 

föra över kontaktuppgifter 

från ert system till myDSV.



I menyn för inställningar får du möjlighet att ändra 

inställningar och administrera användare.
Här kan du ändra lösenord och språk.

Överst på sidan kan du enkelt navigera mellan olika 

inställningar.

Tips: Det finns olika typer 

av användare och endast 

administratören har full 

tillgång.



I inställningarna kan du välja vad du vill visa i din meny. Klicka för att aktivera/inaktivera.
I inställningar för bokning har du t.ex. möjlighet att ändra 

inställningar för utskrifter.

Tips: Om du har en 

lokalinstallerad 

etikettskrivare kan du 

använda den för att skriva 

ut från myDSV.



I meddelandeinställningar kan du välja vilken typ av 

meddelande du vill ha.
Här kan du välja mellan olika meddelandetyper. Du kan också kombinera olika meddelandetyper.

Tips: Med korrekta 

kontaktuppgifter missar du 

inte någon viktig 

information.



I menyn för användare får du en översikt över alla 

användare i din verksamhet.
Här kan du administrera dina användare. Du kan lägga till en användare genom att bjuda in dem.

Tips: Inaktiverade 

användare kan enkelt 

återaktiveras.



I menyn för leverantörer har du en översikt över de 

leverantörer som är anslutna till din verksamhet.

Här kan du enkelt lägga till leverantörer genom att bjuda in 

dem.

Ange e-mailadress till den leverantör du vill bjuda in, så 

skapas en inbjudan som mailas direkt till leverantören, som 

i sin tur bekräftar.

Tips: Inaktiverade 

leverantörer kan enkelt 

återaktiveras.



För att skapa en bokning, klicka på ny bokning
Bokningar kan skapas från översiktssidan eller från din 

personliga meny.
Ett enkelt klick och bokningsformuläret laddas.

Tips: Du kan även skapa 

bokningar baserat på 

redan befintliga 

sändningar.



Välj ditt eget företag eller det företag som du bokar på 

uppdrag av.
Adressuppgifter kan väljas från din kontaktlista.

Om det är en ny adress som du inte har bland dina 

befintliga kontakter, lägger du enkelt till adressen manuellt.

Tips: Du kan även överföra 

kontaktuppgifter från ert  

system och ladda upp det 

till myDSV.



Du kan ange instruktioner som kan vara av värde vid 

lastning eller leverans.
Klicka på texten för att ange ytterligare information.

Välj önskat transportsätt.

Tips: Beroende på ditt val 

av transportsätt kan 

ytterligare tjänster vara 

tillgängliga.



Välj leveransvillkor, enligt överenskommelse mellan säljare 

och köpare av varorna. 
Här kan du även välja till ytterligare tjänster.

Om du är osäker på tilläggstjänsterna, vänligen kontakta 

din lokala DSV-kontakt.

Tips: Om du klickar på 

”Förklaring" får du en 

beskrivande text på den 

specifika tilläggstjänsten.



Fyll i detaljer för att beskriva sändningen som ska skickas.
Om du väljer fördefinierade kollityper beräknas vissa 

dimensioner automatiskt.

Om sändningen innehåller olika typer av yttre 

förpackningar, kan du enkelt lägga till ytterligare godsrader.

Tips: Alla godsrader 

kommer att summeras och 

presenteras i totalen.



Välj önskat lastningsdatum för sändningen. Som standard 

är det en dag efter bokningsdagen.
Du kan lägga till olika typer av referenser till din sändning.

Du kan vid behov bifoga elektroniska dokument till din 

sändning för t.ex. tulländamål eller miljöfarliga ämnen.

Tips: Du kan välja att spara 

bokningen som ett utkast 

om du vill slutföra den 

senare.



Om någon information saknas eller är fel kommer du att bli 

informerad om detta.

Klicka på "Gå till första felet" för att få möjlighet att 

korrigera det.

Om det finns flera fel, använd ”Fortsätt till nästa fel" för att  

kunna korrigera det också.

Tips: Glöm inte att skicka 

bokningen efter att du har 

rättat till eventuella fel.



När bokningen skickas kommer du att se en översikt över 

bokningen.

Här kan du välja vilken typ av dokument som ska 

skrivas ut.

Din bokning är skapad och du kan enkelt följa din sändning 

under sändningar i menyn.

Tips: Du kan även spara 

din bokning som en mall 

för framtida användning.



I menyn för sändningar har du överblick över alla dina 

sändningar.
Här kan du spåra och se status för dina sändningar Klicka på sändningen för att se alla detaljer.

Tips: Du kan kombinera 

olika filter för att begränsa 

listan.



Du kan följa sändningsstatus för varje sändning.
Här visas även datum och tidpunkt för när status på 

sändningen förändrats.

För att se mer detaljerad information kan du expandera 

listan genom att klicka på kryssrutan.

Tips: Du kan även dela 

informationen med andra, 

klicka bara på Dela.


