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KOM IGÅNG MED VVDS 
SKOGSÄGARPORTAL

Vad är Skogsägarportalen?
Skogsägarportalen är en tjänst som vi på VVDS har tagit fram för 
att underlätta ditt skogsägande. 

Det är väldigt enkelt att använda portalen och det ger dig en bra 
överblick på avverkningar och avräkningar. 

Du kan signera kontrakt direkt i portalen och får en smidigare och 
snabbare hantering då inget behöver gå via posthanteringen.

Enkelt och smidigt

Signera kontrakt direkt

Allt samlat på ett ställe

Extra service för dig



Gå till sp.vvds.seDU BEHÖVER

Logga in
Fyll i ditt personnummer och öppna  
Mobilt bankid. Fyll i din kod och godkänn.

Klart! 
Du är nu inloggad och ser startsidan.

1.

2.

3.
TIPS!  

Skanna QR-kod för att 
komma direkt till portalen.

sp.vvds.se

Uppkoppling till internet

Dator, surfplatta eller mobiltelefon

Mobilt BankID



Startsidan
Info om innehåll...
Du ser nu startsidan med aktuella info, i toppen på sidan finns me-
nyn där du hittarAndebis ipidunt fugiam, ipis voluptatus. Loritat alit, 
sequam cus alis dunt, nis de et rescil ipis quatiorro doll

meny

STARTSIDA
På startsidan ser du den senaste informationen och nyheterna så 
att du alltid ska hållas uppdaterad. 

I toppen på sidan hittar du även menyn. Där ser du alla dina  
kontrakt, dokument och meddelanden. Du ser även din profil,  
kontaktinformation och en hjälpkategori om du skulle ha 
några funderingar. 

KONTRAKT
Här ser du en tydlig översikt av  
alla dina kontrakt. Du får en sammanfattning  
av dina kontraktnummer, typ av kontrakt,  
datum och även status.

DOKUMENT
Under dokument hittar du dina leverantörs 
dokument. Det kan vara leverantörsavtal eller 
prislistor. Alltså information som är viktigt för 
just dig att ha enkel åtkomst till. 

Du ser även information om t.ex. inmätt virke, kostnader 
och eventuella likvider som ännu ej reglerats via en 
redovisning/avräkning.

Klickar du på kontraktnummret kommer även en  
PDF-fil med kontraktet upp.

Redan slutförda redovisningar hittar du här förutsatt att 
din affärspartner publicerat dessa. 

Klickar du på filnamnen i vänster spalt kommer även 
en PDF-fil med dokumentet upp.



INKORGEN
I din inkorg får du meddelanden med information 
som gäller för endast dig. Det kan exempelvis 
vara att du ska signera ett nytt dokument. 

PROFIL
I din profil hittar du alla dina uppgifter.  
Leverantörsnummer, namn, adress, e-mail, 
mobil, bankkonto m.m. Se över denna  
informationen så allt är korrekt.

HJÄLP
Behöver du ytterligare förståelse för hur 
skogsägarportalen fungerar klickar du dig in 
här. Här visas en lista med alla områden  
gällande sidan. 

KONTAKT
Klickar du dig in på kontakt så hittar du  
kontaktinformation till den som är ansvarig 
virkesinköpare. Här står personens namn  
och e-mail.

Du ser tydligt vilka meddelanden som du redan har 
läst och vilka meddelanden som är nya. 

Här ser du också om du är medlem eller inte,  
PEFC Certifieringsnummer, PEFC Kontrolldatum,  
FSC Certifieringsnummer och FSC Kontrolldatum.

Förutom denna hjälp så finns för vissa komponenter 
(Knappar, etiketter, fält) även hjälp direkt i användar-
gränssnittet. Denna hjälp visas om man håller  
muspekaren över komponenten.

Vill du ha ytterligare kontaktinformation klickar du dig 
in på hjälp. Där ser du generell kontaktinformation, 
e-mail och telefonnummer. 



LOGGA UT
När du har fyllt i all din information rätt under 
profil, kollat över sidan och du känner dig klar 
är det dags att logga ut. Det gör du genom att 
klicka ”logga ut” längst till höger i menypanelen.

Efter du har loggat ut skickas du automatiskt 
till startsidan igen. Du är nu färdig. 

Vill du logga in igen så fyller du i ditt Bank-ID på nytt och följer stegen.



Magasinsgatan 4
661 30 SÄFFLE

Besöks- och postadress:
Kvarnåsgatan 5
672 30 ÅRJÄNGwww.vvds.se

Tel. 0573-71 10 30
E-post: arjang@vvds.se
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