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Slik bestiller du: 
Pakke i postkassen i Mybring



Steg 1 - Valg av tjeneste
• Logg inn på mybring.com og velg «Bestilling»-> «Sende til 

flere». Angi hvor du sender fra, trykk «Finn tjenester» og 
velg «Pakke i postkassen».

• Velg om du ønsker «Uten sporing» eller «Med sporing». 

• Neste gang du logger inn for å bestille vil nettleseren huske 
det alternativet du valgte sist.

• Hvis du velger «Med sporing»  trenger du en RFID-printer og 
å installere en programvare for å skrive ut RFID-etiketter.



Steg 2 - Avsender
• Dersom du har definert en kontakt som «standard avsender» i adresseboken i Mybring, 

vil denne informasjonen være automatisk fylt inn i feltene. 

• For å se din adressebok, trykk på «Bestilling» i menyen øverst til venstre og  
velg «Adressebok». 

• Dersom du ikke har definert en «standard avsender», fyll inn feltene manuelt.  
Kontakter som ligger i adresseboken kommer opp som forslag når du begynner å  
skrive inn bokstaver i feltet «Firmanavn». 



Steg 3 - Mottakere
• Når du bestiller Pakke i postkassen legger du inn flere mottakere i samme bestilling.

• Mottakere kan legges inn en og en ved å manuelt fylle inn navn, gateadresse, 
postnummer, epost og/eller mobilnummer.  

• For å legge til flere mottakere, trykk på «Legg til mottaker».

• Flere mottakere kan også legges inn samtidig ved  
å laste opp en Excel-fil. Trykk på «last ned mal» for å lage en slik fil.

• Last opp den ferdig utfylte Excel-filen ved å trykke på «last opp regneark».  
Når du laster opp filen vil mottakerne automatisk fylles inn i feltene.

• Du kan fjerne mottakere ved å trykke på det røde krysset helt til høyre. 



Steg 4 - Sendingsdetaljer
• Fakturamottaker er automatisk  fylt inn i feltene.

• Det er valgfritt å fylle inn referansefeltet. Dette feltet vil også vises på fakturaen.  
Du kan skrive inn hva du vil, f.eks. dato. 

• Estimert gjennomsnittsvekt per sending er automatisk satt til 200 gram. Dersom du 
mener dette gjennomsnittet ikke stemmer med dine sendinger, bør du selv justere  
dette tallet. Gjennomsnittsvekten = totalvekt/antall pakker. Husk at 1000 gram = 1 kilo. 

• Prisberegningen tar utgangspunkt i gjennomsnittsvekten som er angitt. Ved 
ankomst til terminal veies alle pakkene i ordren inn samlet, og totalvekten registreres. 
Faktureringsgrunnlaget blir den reelle vekten delt på antall pakker som er EDI-meldt, 
uavhengig av reelt innlevert antall.

• Dersom ordrebeløpet er mindre enn 150,- NOK justeres dette automatisk opp til 
minstebeløpet per ordre som er 150,- NOK

• Dersom pakken ikke kan leveres ut i postkassen fordi den er full, låst eller lignende, 
tilkommer et hentesendingstillegg. Hentesendingstillegget faktureres i ettertid, dvs. er 
ikke inkludert i estimert pris i bestillingsøyeblikket.



Steg 5 - Bestillingsbekreftelse
• Bestillingsbekreftelsen viser en oversikt over ordren din. 

• Trykk «Skriv ut etiketter» for å skrive ut etikettene til sendingene du har bestilt. 

• Dersom du har valgt «Med sporing», lagre og deretter åpne den nedlastede filen  
nederst til venstre for å skrive ut RFID-etikettene. 

• Trykk «Skriv ut fraktbrev» for å skrive ut fraktbrevet som må legges ved  
sendingene ved innlevering. 
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