Bilteman Yritysasiakasportaalin
kirjautumisohjeet
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Tietoa Bilteman Yritysasiakasportaalista
Bilteman Yritysasiakasportaali on yrityksille suunnattu
käyttäjäystävällinen ja helppokäyttöinen työkalu. Portaalissa on
ajantasainen tieto yrityksesi ostoista, tilauksista ja laskuista.
Bilteman Yritysasiakasportaali on yritysten ja organisaatioiden käyttöön tarkoitettu tilaus- ja
laskutusjärjestelmä, jota voi hyödyntää yritysostojen yhteydessä kaikissa Suomen Biltematavarataloissa ja verkkokaupassa. Yritysportaalin avulla säästät aikaa ja vaivaa, ja samalla
pysyt kärryillä yrityksesi ostoista ja laskuista. Yrityksen asiakastilin ylläpitäjä voi lisätä muille
yrityksen työntekijöille pääsyn portaaliin ja jokaiselle (eri) oikeuksia. Portaali helpottaa
yrityksen arkea, koska tietoa voi hakea suoraan omista tilaus- ja laskutiedoista ilman
välikäsiä, milloin tahansa. Bilteman Yritysportaali on käyttäjäystävällinen työkalu, ja se
sisältää useita tärkeitä toimintoja, jotka helpottavat yrityksen arkea ja kertovat ajantasaista
tietoa yrityksen asioista.

Biltema Yritysasiakasportaalin edut pähkinänkuoressa:






Kulujen valvonta perustuu myönnettyyn luottorajaan.
Tilausten tekeminen «Osta & Nouda» -palvelun kautta – tuotteet noudettavissa
yrityksen valitsemasta tavaratalosta 2 tunnin sisällä tilauksesta!
Laskuarkiston lajittelu/suodatus päivämäärän mukaan.
Yrityksen tietojen hallinnointi on helppoa ja kätevää.
Selkeä, helppokäyttöinen ja käyttäjäystävällinen portaali.

Miten portaaliin pääsee?
Pääset käyttämään yritysportaalia ja tekemään laskutusasiakashakemuksen näin:
1. Avaa selaimessasi sivu https://yritysasiakas.biltema.fi.
2. Valitse etusivulta kohta Hae asiakkuutta. Huom! Hakemuksen sähköisenä
allekirjoittajana tulee olla henkilö, jolla on nimenkirjoitusoikeus laskustusasiakkaaksi
hakevassa yrityksessä.
3. Kun hakemus on täytetty, lähetetty ja hyväksytty, päätöksestä tulee sähköpostitse
vastaus hakijalle. Vastaus sisältää kirjautumisohjeet portaaliin. Yrityksen tunnuksilla
ensimmäisenä portaaliin kirjautuva käyttäjä on automaattisesti yritystilin
pääkäyttäjä/ylläpitäjä. Yrityksen asiakastilin ylläpitäjä voi lisätä muita käyttäjiä
portaaliin. Asiakasnumeroa kohti voi olla korkeintaan yksi pääkäyttäjä, joka voi lisätä
yrityksen tietoihin muita käyttäjiä sekä erilaisia oikeuksia itselleen ja muille käyttäjille.
Portaalia koskevissa tiedusteluissa ja muissa kysymyksissä ole yhteydessä osoitteeseen
yritysasiakas@biltema.fi tai puhelimitse Biltema Suomi Oy:n asiakaspalveluun numeroon
09 4270 5830.

Nykyisten yritysasiakkaiden sisäänkirjautuminen
Jos yrityksesi on jo vanhastaan Bilteman laskutusasiakas, portaaliin kirjaudutaan
ensimmäistä kertaa seuraavasti:
Valitse etusivulta kohta Kirjaudu sisään ja valitse seuraavasta näkymästä Kirjaudu
tunnuksilla.

Anna sitten yrityksen Y-tunnus ja salasana, joka on yrityksen tähän asti käyttämä Bilteman
asiakasnumero (löytyy esim. aiemmin vastaanottaamistasi laskuista!). Tunnistaudu
sisäänkirjautumisen jälkeen pankkitunnuksillasi.

Portaaliin kirjautumisen jälkeen voit hallinnoida asiakkuuttasi. Ensimmäisellä
kirjautumiskerralla sinun tulee vahvistaa yrityksesi mahdolliset jatkettavat projektit/hankkeet,
ilmoittaa yrityksesi osto-oikeutetut henkilöt sekä ilmoitettava/vahvistettava yrityksesi muut
tiedot, kuten puhelinnumero. Lisäksi on tärkeää, että valitset henkilöstöstä vähintään yhden
henkilön, jolle annat portaalin ylläpito- ja tietojen päivitysoikeudet. Ylläpitäjä kirjautuu
portaaliin ensimmäisen kerran hänelle sähköpostitse lähetetyn linkin kautta.

Valtuuta henkilöstöstä myös ne, joilla on yrityksessä osto-oikeus ja paina Tallenna
(muutokset).
Rastita vain kohta Tilaus-/Osto-oikeus niille henkilöstön jäsenille, joilla on oikeus tehdä
ostoksia. Osto-oikeutetut henkilöt saavat tekstiviestitse linkin QR-koodiin, jotka heidän tulee
näyttää henkilöllisyystodistuksen lisäksi tulevien ostojensa yhteydessä. QR-koodi käy
pilottivaiheen jälkeen kaikissa Suomen Biltema-tavarataloissa.
Rastita kohdat Tilaus- ja osto-oikeus sekä Ylläpito-oikeus, mikäli henkilö on oikeutettu
tilausten ja ostosten lisäksi päivittämään ja ylläpitämään portaalia ja yrityksen tietoja.

Ylläpito-oikeutettu henkilö saa tämän jälkeen viestin sähköpostiinsa.

Ennen kuin kirjaudut ulos portaalista, varmista, että valitsemallasi henkilöllä on yritysportaalin
ylläpito-oikeudet, ts. että em. sähköposti on saapunut. Se sisältää kirjautumislinkin portaaliin!
Kirjaudu seuraavan kerran sisään TUPAS-tunnistautumisen kautta pankkitunnuksillasi.

Tämän jälkeen kaikki yritysportaalin toiminnot on aktivoitu!

Uusien yritysasiakkaiden sisäänkirjautuminen
Uudet yritysasiakkaat kirjautuvat portaaliin sähköisen TUPAS-tunnistuspalvelun kautta (alla
Kirjaudu pankkitunnuksilla). Se on suomalaisten pankkien kehittämä palvelu, jolla
varmennetaan verkkokäyttäjän henkilöllisyys.

Laskutusasiakashakemus ja yleiset ehdot
Täyttäessäsi portaalissa olevaa laskutusasiakashakemusta lue tarkasti läpi Bilteman
yritysasiakkuuden yleiset ehdot ennen sähköistä allekirjoitusta. Ehdot ovat luettavissa
hakemuksen lopussa (ks. kuva alla). Mikäli hakemuksen täyttämisessä tai lähettämisessä on
ongelmia tai sinulla on kysyttävää, voit olla yhteydessä meihin sähköpostitse osoitteeseen
yritysasiakas@biltema.fi tai puhelimitse asiakaspalveluumme 09 4270 5830.

