
Brukerveiledning for hvordan man  
skal registrere saker på webkontoret. 

 
www.kgas.no webkontor logg inn  

http://www.kgas.no/


Enkel registrering og innsyn i egne saker på webkontoret 

Funksjonalitet:  

• Legge inn egne saker 

• Status på dine saker 

• Tilgang til en rekke 

rapporter. 

• Kommunikasjonskanal 

mellom saksbehandler 

hos kreditor og Kreditt-

Gjenvinning  

• Kopi av all 

korrespondanse 

• Føre direktebetalinger 

• Trekke saker 



LOGG INN  

Når du kommer inn finner du en meny til venstre. Første siden du får opp er «min 

side». Her vil det komme meldinger dersom jeg sender over noe til deg, f.eks 

forespørsel på fakturakopi. (Du vil samtidig få info om dette på mail slik at du vet at 

det ligger ubesvarte ting fra oss på denne siden). 

  
Neste på 

menyen er 

«saks-

behandling». 

Ved å trykke 

på «saksliste» 

finer du 

oversikten 

over alle 

sakene. Her 

kan du også 

trykke deg 

videre inn på 

den enkelte 

sak.  

STARTSIDE: 



Dersom du ønsker å registrere nye saker: trykker du  på <saksbehandling>  <registrerer faktura>. 
 



Under  <debitortype> må du 

velge privat eller næring. 

 

Her legges all informasjon inn. 

Det er viktig å huske på å 

velge sakstype ”førinkasso” 

ved avstikk/pumpestikk. Og 

«inkasso» ved registrering av 

gjeldsbevis. 

  

Du fyller inn navn og adresse 

og all informasjon du måtte ha 

på Debitor. Dette MÅ være 

med. 

  

Referanse MÅ fylles inn og er 

bilnummeret med mellomrom 

mellom bokstaver og tall:  

« AA 99999» 

  



Ekstrafelt 1 MÅ fylles ut:  her 

skal tid og antall liter stå:  

«00:16 33,3L» 

Ekstrafelt 2 Må fylles ut:  her 

skal dato for da avstikket skjedde 

stå: «06.06.14» 

  

Deretter fyller du ut i faktura. 

Fakturanummeret er Bilnummeret 

samme som over «AA 99999». 

Faktura tekst er diesel eller bensin 

eller hva som er fylt: «blyfri 95» 

  

Faktura dato er den datoen 

avstikket skjedde. (OBS: BRUK 

KALENDEREN FOR Å VELGE) 

Forfallsdato er de antall gitte 

dagene etter kunde har på å 

betale eks. 14 dager senere. 

(BRUK KALENDEREN) 

  

Velg beløpet som det er fylt for. 



Om administrasjonstillegg skal tas i denne situasjonen trykker du nå på 

  >legg til faktura> da kommer en ny linje opp. 

Samme info fylles inn som tidligre linje: faktura dato og forfall er samme som 

tidligere linje, 

Fakturanummeret er Bilnummeret med mellomrom slik som tidligere. 

  

Faktura tekst. < Adm. tillegg >og beløpet er 250,- 

  

Når alt er lagt inn trykker du send inn og en liten blå tekst som sier faktura 

import ok komme opp. 

  

Du vil da kunne se saken inne på web-kontoret i løpet av kort tid.  

  

*Som fakturanummer bruker du skiltnummeret på bilen. 

Er det ikke et skiltnummer kan du bruke <avstikk> (det burde helst være et 

skiltnummer så det er letter å finne igjen saken> 



Er det gjeldsbevis som skal 

lastes opp til saken, eventuelt 

kvitteringer eller andre 

dokumenter som er nødvendig 

for KredittGjenvinning så går du 

inn på saken ogtrykker du på 

<lag ny melding> 

 

her kan du også skrive 

hva du laster opp.  

Gjeldsbevis har navnet 

– gjeldsgrunnlag. 



På 

«rapporter» 

kan du finne 

lister over 

aktive saker, 

avsluttede 

saker samt 

annen nyttig 

info. 

«huk av for 

inkluder alle 

øverst til 

høyre» 



Spørsmål vedr. registrering? 
 
 
Ta kontakt med: 
 
 
 
eller: 
 
 
 
eller: pumpestikk@kgas.no  

mailto:pumpestikk@kgas.no

