
Brukerveiledning for timebestilling korn 
fredag 31. juli 2020 
  
Produksjonsversjon 22.07.2020 

Vår løsning for bestilling av time for kornlevering skal være selvforklarende og enkel i bruk. Løsningen 
kan benyttes både på PC og de fleste mobile enheter som har webleser. 

For å bruke løsningen starter du webleseren og åpner websiden for timebestillingen med denne 
adressen: https://cloudapps.felleskjopet.no/korntimer  

Du kan også gå til timebestillingen via Min Gård. 

TIPS! Når du har logget deg inn og funnet siden for timebestilling så anbefaler vi deg å lagre snarvei, 
slik at du slipper å skrive inn adressen på nytt neste gang du skal bruke løsningen. Det varierer 
hvordan dette gjøres for ulike weblesere og på de forskjellige mobile enhetene. Se tips nederst på 
siden for mobile enheter*. 

Løsningen er stadig under utvikling og kan derfor avvike noe i forhold til denne beskrivelsen. 

 

 

  

https://cloudapps.felleskjopet.no/korntimer


Innlogging og bruk av tjenesten 

For å logge inn bruker du e-post eller kundenummer som bruker.  
Når du er logget inn ser du eventuelle driftsmeldinger og bestilte timer for anlegget du har reservert 
time(r). NB! Dersom du ikke har noen reserverte timer fra tidligere vises ikke driftsmeldinger her. 
  

Bestill time 

Finn time  
1) Trykk "+ NY TIME" 
2) Velg arten du ønsker å levere (f.eks. bygg, åkerbønne eller raps). 
3) Velg avdeling du ønsker å levere til: 

OBS! Hvilke arter det enkelte kornmottak faktisk mottar finner du i 
Mottaksoversikten. 
  

 
  Alle avdelingsnavnene i listen er etterfulgt av et tall i parentes som viser antall  
ledige timer for valgt art. 

  
a) Dersom det er publisert timer for valgt art på valgt anlegg, vil du få opp en 

liste med alle ledige publiserte timer frem i tid.  
 

 

 
b) Velg ønsket tidspunkt i listen over ledige timer. Legg merke til at listen 

viser tidspunkt, art eller artsgruppen timen gjelder, og mottaksnummer 
(vekt nummer) for hver enkelt time. 

c) Dersom du vil levere en økologisk variant av valgt art må du aktivt endre 
filteret under «Velg en ledig time» fra Konvensjonell til Økologisk for å se 
om det finnes ledige økologiske timer for valgt art.  
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https://www.felleskjopet.no/globalassets/media/dokumenter/korn/mottaksoversikt-2020.pdf


 
 
 

d) Dersom det ikke er ledige timer for valgt art på valgt anlegg, vil du bli 
varslet om det: 
i) Prøv en annen art, avdeling eller prøv igjen senere. 
ii) Forslag til arter det finnes ledige timer for på valgt mottak. 
iii) Tidspunkt for siste dag med publiserte timer for valgt anlegg. 

  

 
  
  

Leveringsdetaljer: 
På siden for Leveringsdetaljer vises først en oppsummering av valgt time. 

1) Trykk på knappen som passer for vanninnhold på varen. 
2) Kryss av for leielagring dersom det er ønskelig (vises kun om det er 

tilgjengelig på valgt anlegg). 
3) Velg sort du skal levere (anlegget bestemmer om dette er obligatorisk eller 

valgfritt). 
4) Kryss av for glyfosatbruk dersom det er aktuelt (anlegget bestemmer om 

feltet benyttes, vises i tilfellet kun ved levering av bygg). 
5)  Bekreft at transportutstyr er rengjort. 
6) Kontroller at timen er i samsvarer med ditt ønske og merk av for dette. 
7) Trykk Bestill. 
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Reservasjonsbekreftelse: 

1) Timen er nå bestilt, og oppsummering av din bestilling vises. Du vil også 
motta bekreftelse på e-post og sms. 

2) Du har nå følgende valg i løsningen: 
a) Gå tilbake hovedsiden. 
b) Bestill flere timer. 

  

 
 

3) Påminnelse vil bli sendt ut på sms/epost i forkant av reservert time: 
a) Sendes ut kl 20.00 dagen før hvis timen er før kl 12 på dagen. 



b) Sendes ut kl 08.00 samme dag hvis timen er etter kl 12 på dagen. 

  

Oversikt 

Mine bestilte timer: 
1) Bestilte timer vises på første side etter pålogging til timebestillingen. 
2) Du kan alltid navigere deg til Mine bestilte timer 

a) På web: Klikk på Oversikt i meny til venstre på skjermen. 
b) På mobil: Klikk på meny ikon øverst til venstre på skjermen, deretter velger 

du «Oversikt» i menyen som vises. 

 
Avbestill: 

3) Ved å velge Avbestill kan du enkelt avbestille reservert time. Du vil motta en 
bekreftelse på sms/epost ved gjennomført avbestilling. 

 
  
Rediger: 

  
  

 
  

 



4) Ved å velge Rediger kan du gjøre enkelte endringer for din reserverte time. 
Hvilke endringer som kan gjøres er avhengig av både publiseringstimen, og 
hvilket informasjonskrav anlegget har: 

a) Hvis timen er publisert for en artsgruppe, eks "Korn", kan bruker endre art 
som skal leveres. OBS! Hvilke arter det enkelte kornmottak faktisk mottar finner du 
i Mottaksoversikten. 

 
  

 

https://www.felleskjopet.no/globalassets/media/dokumenter/korn/mottaksoversikt-2020.pdf


*Hvordan legge til snarvei på mobil enhet: 
 

Android 

•         Klikk på menysymbolet (de tre prikkene) øverst i høyre hjørne. 
•         Velg «Legg til på startside». 
•         Snarveien er nå opprettet på din startside. 
  

*iPhone/iPad (iOS) 

•         Trykk på den lille firkantede boksen med pil opp nederst midt i nettleseren. 
•         Velg Legg til på Hjem-skjerm. 
•         Snarveien er nå opprettet på din startside. 

 
  
 


