
Velkommen til www.klee.dk

www.klee.dk er skabt for at give dig som bruger den 
bedst mulige oplevelse ved at handle hos Brd. Klee.

Siden præsenterer over en ½ million varer fra vores 
brede sortiment. De fleste produktgrupper vises med

• Filterfunktion og valgfri sortering
• Lagerstatus
• Målskitser og 3D-tegninger
• Datablade på produktniveau i PDF
• Kataloger på produktgruppen i PDF

Få dit eget login

Er du oprettet som bruger med eget login, får du det 
fulde udbytte af www.klee.dk med adgang til:

• At handle hos Brd. Klee
• At se dine priser, herunder rabat ved mængdekøb
• At vedligeholde egne data, herunder kodeord
• At oprette og ændre i faste leveringsadresser
• At genbestille ud fra tidligere ordrer
• At se åbne ordrer
• At lave favoritlister og kunne bestille derfra
• At oprette og bestille ud fra egne varenumre
• At se ordrehistorik
• At oprette og bestille i flere varekurve på én gang

Har du administratorrettigheder, kan du oprette og 
slette brugerprofiler på din konto.

Sådan bliver du oprettet som bruger

Øverst til højre på klee.dk kan du vælge ’Opret konto’. 
Afhængigt af om du/dit firma er oprettet i forvejen, 
kan der gå op til 24 timer, før du får tilsendt login. 
Dette skyldes, at vi skal have kreditvurderet alle kun-
der inden oprettelse.

Udnyt dit personlige kundecockpit 

Du styrer dit konto hos Brd. Klee fra dit personlige 
kundecockpit. Her kan du ændre dit kodeord og evt. 
tilføje nye brugerprofiler til din konto.

Uanset hvor på hjemmesiden du befinder dig, når 
du er logget ind, kan du altid går til cockpittet ved 
klikke på dit firmanavn, som står over den røde 
bjæke i toppen af siden.

Glemt kodeord
Klik på ’Login’ øverst til højre. Når dialogboksen 
fremkommer, klikker du på ’Glemt dit kodeord’ og 
indtaster din e-mail adresse. Herefter får du tilsendt 
en e-mail, ud fra hvilken du kan lave dig et nyt 
hemmeligt kodeord. 

Genbestil
Har du glemt hvilken størrelse sætskrue du plejer 
at købe? i ’Genbestil’ kan du se og genbestille ud 
fra alle tidligere ordrelinjer. Du kan udvælge ønsket 
datointerval. Du vælger selv ordremængde, hvoref-
ter du tilføjer til kurven.

Åbne ordrer
Her får du et hurtigt overblik over de ordrelinjer, 
som ikke er afsendt endnu. Afsendelsesdato frem-
går af hver linje.
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Favoritlister (styklister)
Alle brugere tilknyttet din/jeres konto kan oprette og 
bruge favoritlister. Det kan være, at tre varenumre fra 
Brd. Klee tilsammen udgør ét varenummer hos dig. 
Så kan du lave en favoritliste (eller stykliste om man 
vil),som du kan lave en samlet bestilling ud fra. Du 
kan altid tilføje og fjerne varer fra listen, ligesom du 
kan omdøbe den og oprette flere lister efter behov.

OBS! Listen skal være oprettet, før du kan tilføje 
varer til den.

Tilføj vare til favoritliste
Når du står på en vare inde i varekartoteket, kan du 
tilføje den til din favoritliste.

Angiv eget varenummer
Når du står på en vare inde i varekartoteket, kan du 
angive dit eget varenummer og fremover bruge dette 
ved bestilling og søgning. Knappen hertil ’Angiv eget 
varenr.’ er til venstre for knappen til favoritlister (se 
ovenfor).

Ordrer (ordrehistorik)
I cockpittet kan du se en liste over alle dine ordrer i 
valgt tidsinterval. Du kan se linjerne på den enkelte 
ordre ved at klikke på ’Vis ordre’. Du kan genbestille 
hele ordren eller enkeltlinjer derfra.

Mine varer
Du kan se en oversigt over dine egne varenumre samt  
søge i denne, tilføje og slette egne varenumre. Du 
tilføjer dine egne varenumre inde på de respektive 
varer som tidligere omtalt.

Mine kurve
Har du gang i flere bestillinger på én gang, kan du 
med fordel benytte funktionen ’Mine kurve’. Læg de 
ønskede varer i kurven, gå til kurven og vælg ’Gem 
kurv’. Du kan frit navngive gemte kurve. I cockpittet 
kan du se alle kurve. Når du går ’Til kassen’, kan du 
hente de gemte kurve og arbejde videre i dem.
Kurve slettes igen efter bestilling.

Brd. Klee A/S
Gadagervej 11
DK-2620 Albertslund
43 86 83 33 
klee@klee.dk • www.klee.dk

Bliv oprettet som bruger på klee.dk og:

• Se lagerstatus
• Se dine priser
• Hent målskitser og 3D-tegninger
• Bestil udfra dine egne varenumre
• Brug favoritlister
• Håndtér flere ordrer på én gang
• Med mere

Kom i gang i dag. Læs mere i folderen.


