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Sjekk hva som står av opplysninger på deg 
som kunde i Felleskjøpet. 
NB! Opplysningene i gult hentes fra 
Brønnøysund, og kan ikke endres til noe 
annet.

Sjekk her spesielt telefonnummer 1, 
telefonnr. for SMS og e-post. Telefonnummer 
som ikke er i bruk, bør fjernes.

PS: Her kan du også huke av for om du 
ønsker kornoppgjør og ordrebekreftelse på e-
post.

Husk å trykke lagre ved endringer
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Under Brukere kan du administrere alle du ønsker 
skal ha tilgang til din konto i FKA i Min Gård og 
tilhørende digitale tjenester. Her kan du invitere 
personer og virksomheter:

Personer
I bildet til venstre ser du eksempel på en konto med 
flere brukere hvorav du har mulighet til å slette eller 
endre på brukerne med hjelp av ikonene i siste 
kolonne. Trykk på blyant for å endre rolle for 
brukeren eller søppelkasse for å slette bruker.

Rollene man kan velge mellom er Bruker og 
Administrator. Rollen som «Eier» tildeles automatisk 
den som eier kundeforholdet i Min Gård.

Virksomheter er foreløpig kun til bruk for 
regnskapsførere og transportører. Her kan du gi din 
regnskapsfører tilgang til uthenting av dine fakturaer 
og avregninger. For kornbønder er det mulig å tildele 
en transportør muligheten til å bestille time for 
levering av kornNB! Denne tilgangen er ikke synlig dersom du er 

definert med rollen Bruker



Mine kundedata – legge til ny bruker
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Trykk først på Inviter ny bruker når du står inne på 
Brukere under Mine Kundedata (se bilde på 
forrige side)

I bildet som dukker opp skriver du inn e-post adressen til den du ønsker å gi tilgang til Min 
Gård og velger hvilken rolle denne skal ha i «Velg Rolle». Her kan du velge mellom 
Administrator eller Bruker. Rollen som Eier tildeles automatisk den som oppretter og eier 
kundeforholdet i Min Gård og kan derfor ikke tildeles andre fra denne rollelisten. 
Trykk til slutt Inviter.



• Under vareadresser kan du legge til eller endre på de 
adressene du ønsker å få levert varer til. Dersom du 
eksempelvis får gjødsel og såkorn eller kraftfôr levert
på flere steder, kan disse ajourholdes her.

• Trykk på Legg til og følgende bilde kommer opp:

Mine kundedata - Vareadresser
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Skriv inn gate-/vei adresse og postnr på 
adressen du ønsker å legge til og trykk Lagre

Adressen vil nå dukke opp slik som på bildet til 
venstre. Du kan da endre eller slette dine 
adresser ved hjelp av Endre eller søppelkasse.

Husk riktige opplysninger = riktig ordre = riktig leveranse



Når du nå har registrert dine vareadresser, kan du gå 
videre til Siloinfo, ved behov for kraftfôr i bulk.

Her velger du den riktige vareadressen og trykker Legg til 
i Silo-oversikten. Fyll ut opplysningene om siloen i ruta 
som kommer opp:

Mine kundedata - Siloinfo
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Etter at siloen er registrert – kommer den opp i bildet 
over. Du kan da endre og slette disse, slik du kan med 
vareadresser



Under Finansiell info. kan du skrive inn din bankkonto du 
benytter for å betale dine fakturaer fra FKA, samt evt. 
konto du ønsker dine kornoppgjør inn på.

Du kan også huke av for her om du ønsker faktura på e-
post og da skrive inn evt. e-post adresse du ønsker 
denne tilsendt på, dersom dette er en annen enn den du 
har i Kundeinfo. 

NB! Feltet for autogirogrense er et forhold mellom deg og 
din bank. Her gjengis den grensen vi har fått beskjed om 
fra din bank. Dersom du ønsker å opprette autogiro eller 
ønsker å endre grensen, må skjemaet pilen viser fylles ut.

Husk å trykke Lagre

Mine kundedata – Finansiell Info.
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Her vil du finne opplysninger knyttet til din produksjon, 
som er registrert hos FKA

Mine kundedata - Produksjonsinfo
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Her vil du finne opplysninger knyttet til ditt 
medlemsforhold i Felleskjøpet Agri SA

Mine kundedata - Medlemsinfo
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På venstresiden av bildet i Min Gård, har 
du en rekke muligheter. Vi tar her for oss 
de som ligger under Mitt kundeforhold:

• Kjøpshistorikk = oversikt over dine 
kjøp hos FKA

• Konto/fakturaoversikt = her kan du 
se dine fakturaer

• Dokumentarkiv = her kan du også se 
dine fakturaer, men også 
ordrebekreftelser, pakksedler, 
produsentavregning osv.

• Sikkerhetsdatablad = her vil du finne 
sikkerhetsdatablader på de varene du 
har kjøpt av FKA

• Mine bestillinger = her vil du finne en 
oversikt over dine bestillinger med 
status på hver enkelt.
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