Tjänsteportalen i Sandvikenhus

STEG 1
Surfa till tjänsteportalen
Öppna en webbläsare (Opera, Safari, Chrome, Internet Explorer, Firefox etc.)

Skriv in adressen till portalen https://portal.stadsnat.sandvikenenergi.se

Innan du beställer en tjänst måste du först registrera dig i tjänsteportalen. Klicka på rutan
”Registrera här”.
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STEG 2
Registrera dig i tjänsteportalen.
Fyll i dina personuppgifter och välj ett lösenord, (lösenordet kräver 6–16 tecken). Acceptera
villkoren samt tryck på ”Registrera användare” för att bekräfta dina uppgifter.

Du behöver bekräfta att din leveransadress stämmer, det gör du genom att trycka på
”Nästa”. Nu är du klar med registreringen och kan logga in med dina uppgifter som du
registrerat.
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STEG 3
Logga in i tjänsteportalen
För att beställa tjänster måste du logga in på ditt konto. Inloggningsrutan kommer
automatiskt upp direkt efter att du bekräftat din adress i föregående moment.
Fyll i din E-postadress och det lösenord du angav vid registreringen, tryck på ”Logga in”. Nu
är du klar och kan beställa tjänster.

STEG 4
Beställa tjänster
Om du vill beställa bredband trycker du på knappen ”Bredbandstjänster”. Välj mellan olika
tjänsteleverantörer och tjänster.
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Välj tjänst och klicka på ”Aktivera” för att bekräfta ditt val.

Bekräfta beställningen med ditt lösenord samt ange vilket datum du vill att den ska aktiveras.
Du behöver godkänna villkoren för tjänsten samt trycka på ”Nästa” för att bekräfta ditt val.
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Nu är tjänsten aktiverad, tryck på ”Stäng”. Du kan behöva starta om din dator för att tjänsten
ska börja gälla.

STEG 5
Starta om din dator.
Gå in i start-menyn på din dator och välj ”Starta om”, kan ibland behöva göras för att
bredbandstjänsten du beställt ska komma igång.
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MITT KONTO
Hantera ditt konto och dina tjänster
Du ser din aktiverade tjänst under ”Mitt konto”. Det är här du hanterar dina kontaktuppgifter,
ändrar lösenord och byter eller avslutar dina tjänster.
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