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MinForsyning 2.0 – test og feedback 
 
 

 Er testet i Chrome og Firefox på pc, 1920 x 1080pix. Og i standardbrowser på Android-mobil Samsung S6. 
 Har testet NemID med eget CPR + xxx@xxx.dk 

o har koblet varme kundenummer xxx + adgangskode xxx på. 
 Testet varme og gas med: mads@fedefotos.dk og xxx 

o Har koblet kundenummer xxx + adgangskode xxx på.  
 Testet vand og gas med xxx@gmail.com og xxx 

o vand xxx + xxx. Og gas xxxx + xxx 
 
 

De, der er markeret med  er de alvorligste. 
 
De fleste problemer er heldigvis ’kun’ sproglige. 
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Login 
 

1.   Jeg logger på med xxx@xxx.dk + adgangskoden xxx fra min regning. Det virker ikke.  

 
Problem1: Meget få førstegangsbrugere vælger linket ”Opret ny bruger” som det første. Og en del giver op. Vi 
havde over 20 telefonopkald den første dag, vi gik online med MF2. Og det var ikke engang sæson for 
aflæsning eller afregning. 
Problem2: Både førstegangsbrugere og andengangsbrugere taster adgangskoden fra regningen, brevet fra 
forsyningen eller mailen (adviseringerne) fra Easy. 
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Forslag:  

 
Forslag: De to alternativer skæres ud: Der tilføjes to overskrifter: LOG PÅ MED: og DIN E-MAIL 
Forslag: ”Opret ny bruger” flyttes til over Feltet E-mail. Og omdøbes til en lang tekst (det er desværre flere 
steps der skal forklares):  
Vigtigt - Er det første gang, du logger på: 
Klik her for at tilknytte dit kundenummer til din e-mail 
Forslag: Adgangskode ændres til: Adgangskode, som du selv har valgt 
 
Forslag: De to indgange, NemID og E-mail laves som to faneblade, så de forstyrrer hinanden mindre. 
  

 
2. Jeg opretter en bruger:  

 
Jeg er i gang med at taste navn, mail eller adgangskode – og bliver afbrudt og forstyrret af en markant rød 
tekst. Det er ikke så serviceminded og venligt at blive afbrudt, mens jeg skriver. 
Forslag: Fejlbeskeden skal først komme når jeg har forladt feltet.  
 

  Og Adgangskoden – er det den fra regningen? 
Forslag: Den lysegrå tekst i feltet ”Adgangskode” ændres til: Adgangskode, som du selv vælger - mindst 6 
tegn 
 
Forslag: Jeg er i tvivl om hvad jeg laver. Der skal også være en overskrift: Tilknyt dit kundenummer til din e-
mail. Eller: Opret bruger. 
Forslag: Bruger vi feltet Navn senere til noget, hvis ikke så: Slet det. 
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  Problem: Hvad er jeg i gang med her? Det er ret ulogisk og omvendt, at 1. trin er, at jeg skal skrive navn, 
mail og selvvalgt kode (plus mailgodkendelse). Og først på 2. trin kobler jeg til mine kundedata 
(kundenummer og adgangskode) – og forstår, hvad systemet vil have mig til at gøre.  
Forslag: Byt om på de to trin. 
 
 

3. Mailadressen er i brug, men hvordan kommer jeg videre? 

 
Forslag: Indsæt i fejlbjælken et link til ”Glemt adgangskode?”, så jeg ikke skal regne ud, at jeg skal klikke på 
Fortryd for at komme videre. Og lad bjælken være fremme permanent. 
 

 

4.   Jeg klikker Opret. Bjælken er kun fremme i et par sek. Jeg nåede ikke at læse den, og ved ikke hvordan 
jeg kommer videre. 

 
Forslag: Skal være permanent fremme. Ellers er jeg fristet til at klikke en gang til på Opret, og så får jeg en 
meget uvenlig fejlbesked. 
Forslag: Formularen fjernes. Ellers er jeg fristet til at klikke en gang til på Opret, og så får jeg en meget 
uvenlig fejlbesked. 
 

 
5. Linket i mailen virker kun i 30 minutter. Men det ved kunden ikke. Og kunden kan blive afbrudt i processen - 

eller har ikke adgang til mail lige nu. 
Forslag: Der tilføjes til sidst i besked-bjælken: Linket virker kun i 30 minutter. 
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6. Jeg åbner mailen. 

 
Venlig mailtekst – dejligt   
Lidt tung med 2 x kontakt os.  
Vi kan ikke finde teksten under Adviseringer og selv rette. 
 
Forslag: Sætningen ”Såfremt…” slettes.  
Forslag: Ordene ”din konto” og ”din bruger” er uens og erstattes med: din brugerprofil  
Forslag: …”kontakt os da direkte.” ændres til: kontakt os da direkte på www.frb-forsyning.dk/kontakt  
 
 

7. Jeg klikker og aktiverer. 
 

 
Overskrift er lidt nørdet. Og slåfejl i minforsyning (små bogstaver). Og tung tekst. 
 
Forslag til overskrift og tekst: Din brugerprofil er aktiveret  
Velkommen 
Klik på knappen Log på for at logge på med din e-mail og den adgangskode, du har valgt. 
Knap omdøbes til: Log på. 
 
 

8. Jeg logger på: 

 
Godt at sætningen er med fed  
 
TILFØJ ADRESSE har kunderne svært ved at forstå. I har måske renovation med i løsningen, men er 9 af 10 
slutkunder ikke i gang med at tilføje en eller flere målere. 
Forslag: Ændre teksten til: Tilføj din adresse / måler(e) 
 
Aktiveringskode signalerer engangskode, men den kan bruges igen og igen. 
Forslag: Omdøb til Adgangskode. Men forvirrer også, fordi den minder om kundens selvvalgte adgangskode. 
 
Alternativt forslag: Omdøb til Forsyningskode. Eller hvis renovation også skal dækkes: Produktkode.   
 
Meget meget få kunder har et sommerhus i eget forsyningsområde eller er administrator. De to sidste 
sætninger er de vigtigste.  
Forslag: Flyt de to sidste sætninger øverst. 
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Lang tekst.  
Forslag: Del op i 2 eller 3 afsnit.  

 
 

9. Tilføj adresse: Hvis jeg tilføjer en forkert adgangskode, fx kundenr. 1134086 + adgangskode 004091, så får 
jeg en blank side: 

   
 
 
 

10. Den røde baggrundsfarve på fejlbeskeder er meget synlig, men også meget uvenlig.  

 
Den kan sagtens være mørkegrå – eller blå som de andre - og vil stadig være markant. 
 
 

11. Hvis jeg på loginsiden taster forkert kode, så er fejlbeskeden Forkert kundenummer/brugernavn eller kodeord. 
Men felt-teksterne er E-mail og Adgangskode. Det forvirrer. 

 
Forslag: Omdøbe fejlbeskeden til: Forkert e-mail / brugernavn eller adgangskode! 
Forslag: Indsæt ekstra link i fejlbeskeden: Glemt adgangskode? 
 
 

12.   I kender fejlen i Chrome og Firefox - gælder måske flere browsere: Hvis jeg under oprettelsen klikker 
Gem adgangskode, så går det helt galt, når jeg bagefter skal koble forbrugsadressen på.  
Chrome er den mest brugte browser til pc. Dén er kritisk.  
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Forslag: De to formularer skal på hver sin url. Eller en anden løsning. 

 
 

13. Når jeg har tastet kundenummer og adgangskode, føres jeg til siden Min Profil. Måske fordi vi vil have et 
samtykke, men jeg er ikke logget ind med NemID, så det kan jeg alligevel ikke give. 
Jeg er mere interesseret i forbruget gennem de sidste 3-5 år. 
Forslag: Når jeg har tastet kundenummer og adgangskode, starter jeg på siden Forbrug. 

 

 
Min profil 
 

14. Overskriften skal selvfølgelig (alle steder) være den samme som i venstremenuen. 
Er især vigtigt i alle de tilfælde, hvor teksten ved menu-ikonerne er foldet ind. 
Forslag: Overskriften ændres til: Min profil. 
 
 

15. Jeg klikker på NemId, logger på, taster xxx@frb-forsyning.dk, får en mail med koden xxx, taster koden, og 
kobler flere kundenumre på.  
Under samtykke kan jeg nu godkende, at forsyningsselskabet må bruge andres CPR-numre.  
Kan vi se i Easy, hvilket CPR/NemID-login, der har givet samtykket? 
 
 

16.   Menupunktet Min Profil: Der mangler hjælpetekst nederst til venstre i dette skærmbillede. 

 
  
 

17. Jeg har ikke tilmeldt mit betalingskort: 

 
Notifikationer for kortbetaling skal tilsluttes i forbindelse med korttilmelding. 
Hvad betyder det? At funktionen ikke virker, før jeg tilmelder mig mailbeskeder? Eller betyder det, at det bare 
er her, jeg gør det? Det giver ikke mening, at kravet står der, inden jeg tilmelder mit kort. 
Forslag: Teksten slettes.  
Forslag: Hvis mailbeskeder er et krav, omdøbes teksten til: Du får automatisk besked på mail (obligatorisk). 
Og så skal jeg ikke kunne slå mailbeskeden fra. 
Forslag: Hvis mailbeskeder er et krav, så skal det også stå der hvor jeg tilmelder: Du skal tilmelde dig besked 
på mail (obligatorisk). 



 

7 

 
 

18. Ændre mailadresse øverst: Der er to forskellige fejlbeskeder (et når jeg skriver en forkert mailadresse, og et 
når jeg trykker Gem). Det er mystisk.  
Og beskederne er lange.  
Og der er fokus på afsender ”Vi” i stedet for indhold. 

 
Forslag til kortere og venligere tekst: Brug venligst den samme e-mail, som du er logget på med. 

 
 

19. På en pc med ekstern skærm i 1920x1080pix og tekstzoom 100% er der meget meget scroll. Det ser ud til at 
layoutet til mobiltelefonen er kopieret til pc.  
Det er værst under Min profil (er dobbelt så lang som MF 1.0) – men det gælder også for resten af løsningen. 

 

 
Forslag: Alle felttekster - som fx Navn - flyttes til venstre for det kæmpestore indtastningsfelt. 
Forslag: Overskrifter - som fx KUNDE – med mindre fontstørrelse. 
Forslag: Mindre margen mellem den øverste overskrift MINE OPLYSNINGER og fejlbeskeden ”Vi gør 
opmærksom på…”. 
Forslag: Mindre margen fra knapper – fx Gem – og til felter og sektionskanten. 
Forslag: Mindre margen mellem sektioner – fx mellem MINE OPLYSNINGER og SAMTYKKEERKLÆRING. 
 
 

20. Samtykke:  

 
Teksten er lidt tung, fx med fagord. Ordet Nemkonto mangler.  
Og det er bedre med et modtager-perspektiv (du) i stedet for afsender-perspektiv (vi). 
 
Forslag til ny overskrift: Du mangler at give dit samtykke 
Forslag til ny brødtekst: For at vi må bruge dit CPR-nummer, skal du give dit samtykke. Så kan du få 
regninger via e-Boks – og hvis du har penge til gode, kan du automatisk få dem tilbage på din Nemkonto. 
Forslag: Brødteksten venstrestilles (ikke overskriften). 
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21. Der er langt fra den lyserøde samtykke-boks øverst til der, hvor jeg faktisk skal gøre noget. 

Forslag: Lav et dybt link: Giv samtykke. 
Alternativt forslag: Tilføj tekst: Scroll ned her på siden.  
 
 

22. Længere nede på siden i afsnittet samtykke: 

 
Du har ikke adgang… er uvenligt. Og hvad er Minforsyning for noget?  
Og sætning 1 og 2 gentager hinanden. 
 
Forslag til mere præcis og kortere tekst: Sætningen: ”Du har ikke adgang til at give samtykke via 
Minforsyning” slettes. 
 
 

23. Der står ”Det indtastede CPR-nummer…”, men jeg har ikke indtastet CPR-nummeret herunder. 

 
Forslag: Ændre tekst i lyserød boks: Det registrerede CPR-nummer herunder er ikke det samme som det, du 
er logget ind med. 
 
Det skal være tydeligt, at man skal sætte hak inden man klikker Send. 
Forslag: ”Forsyningen må opbevare og bruge mit CPR-nummer til: (sæt hak / flueben)” 
 
Vi vil gerne have så mange samtykker som muligt. 
Forslag: Alle 4 bokse har flueben default. 
 
e-Boks? Er jeg nu tilmeldt breve fra forsyningen i e-Boks?  
Eller giver jeg bare tilladelsen? Og så skal jeg bagefter selv tilmelde mig? 
Forslag: Forklare det kort og præcist.  
 
Send er lidt mærkelig, fordi jeg ikke får en mailkvittering. Og er ekstra mærkelig, når overskriften (som vi har 
foreslået under et andet punkt) skal hedde: Du mangler at give dit samtykke. 
Forslag: Send-knappen ændres til Gem. Eller evt. ændres til: Godkend. 
 
 

24. Hvor kan jeg se, om jeg er tilmeldt e-Boks? 
Forslag: Jeg kan se om jeg er tilmeldt.  
Forslag: Indsæt generelt link til www.eboks.dk 
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25. Tilmeld betalingskort: 

 
Ingen af testpersonerne forstod hvad Mine kortoplysninger betød. Og de havde ikke lyst til at klikke på 
knappen. 
Forslag: Mine kortoplysninger omdøbes til: Automatisk betaling.  
Forslag: Indsæt den tekst, som vi har foreslået under Regninger:   
Tilmeld betalingskort  
Så bliver din regning betalt automatisk og uden gebyrer (automatisk korttræk). Du kan også vælge at få en 
mail, og så kan du selv betale din regning med kortet (straksbetaling). 
Bemærk, at beløbet bliver (med -r) trukket straks, altså ikke når betalingsfristen udløber. 
Hvis du allerede er tilmeldt Betalingsservice (BS), skal du ikke tilmelde et betalingskort – ellers bliver beløbet 
trukket to gange. 

 
 

26.   Tilmelding til betalingsservice er ikke muligt på dit kundeforhold: 

 
Det forstår jeg ikke? Jeg ér jo allerede tilmeldt BS! Virker min BS ikke mere? (fx kundenummer xxx + 
adgangskode xxx) 
Forslag: Omdøbes til: Du er allerede tilmeldt BS. 

 
 

27. Boksen Måleroplysninger er meget sjældent relevant for kunden. Og placering: Vores data er ikke 
opdaterede/sigende, og kunden kan ikke ændre i feltet.   
Kunden kan godt nøjes med kundenummeret øverst, og kan ellers se målernummeret på regningen. Boksen 
er mest støj. Svar fra KMD 2020: Det er ikke muligt at skjule boksen.

Forslag: Vi kan selv skjule boksen i Easy. 
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28. Hvis jeg har sagt ja til at gemme koden fra login i fx Firefox, ser det også lidt mærkeligt ud under Skift Login. 

 
Forslag: Feltet Adgangskode skal ikke være udfyldt. 
Forslag: Knappen ”Ændre” ændres til: Skift.  

 
 

29. Efter login med NemID: Jeg prøver at skifte login nederst, men får en fejl. Den samme fejl kommer, selv om 
jeg først ændrer mailadressen øverst under Mine oplysninger, så de to mailadresser er ens: 

 
 
 
 

Overblik 
 

Ideen med smileys er genial, altså når der er mange aflæsninger før en afregning ���� 
 

30.   Testpersonerne kigger på en vandmåler, der kun er årsaflæsning på. Ingen af dem forstår, hvad man 
kan her.  
Citat: ”Er Forventet og Aconto ikke altid den samme?” 
Og efter de fik en forklaring, er de stadig mere interesserede i at se forbrugsudviklingen.  
 
Forslag til lang feberredning: Omdøbes til: Dit forventede forbrug passer med den aconto, du allerede har 
betalt. (linjeskifte) Hvis du bliver automatisk fjernaflæst fx hver måned, så kan du se midt i perioden, om du 
har brugt mere eller mindre i forhold til det forventede. (linjeskifte) Altså om du får penge tilbage eller ej. 
Forslag til at omdøbe ”Beregningen er foretaget på baggrund af perioden …” til: Beregningen er lavet for 
perioden… 
 
 

31. ”Få hjælp til at få forbruget endnu længere ned” er en god tekst   
Når man klikker, bliver det lidt tungt: Reducering af vandforbrug. 
Forslag: Omdøbe fra ”Reducering af vandforbrug” til: Få et mindre vandforbrug 
Forslag: På samme måde med boksene for Gas og Varme: Få et lavere gasforbrug     og      Få et lavere 
varmeforbrug 
 
 

32.   Jeg er gaskunde, men linket linker til sparetips om varme!   
 
 

Forbrug 



 

11 

 

33.   Default vises kun 1 år. Og søjlen er meget bred og kluntet. Alle testpersoner vil hellere se udviklingen 
over flere år. 
Forslag: Default visning ændres til de sidste 5 år. Til nød 3 år. 
Forslag: Tilføj et ekstra punkt i dropdown med Afregningsperioder (øverst i dropdown): 5 afregningsperioder 
 
 

34.   Hvis jeg vælger ”Forbrug over 3 år” i dropdown, så står der ”Ingen data for perioden”. Testpersonerne 
opdager ikke, at den skifter til måneder. ”Hvorfor er der ingen data - jeg har boet i huset i 10 år.”  
Forslag: Muligheden skal slet ikke være synlig på de målere, der kun har årsaflæsning. 
Nød-forslag: Omdøbe til: Månedsforbrug over 3 år.  
 
Hvis jeg i samme dropdown klikker tilbage til ”Forbrug”, så står der stadig ”Ingen data for perioden”. Jeg skal 
helt ud i venstremenuen for at få data tilbage. 
Forslag: Skal virke. 
 
 

35. Testpersonerne forstod heller ikke, hvad tjekboksen ”Ikke komplet” betød. Og der sker ingenting, når de 
fjerner krydset (måler er stadig aflæst 1x årligt). 
Forslag: Omdøbes til: Ikke komplet periode 
Forslag: Der indsætter et ?-ikon, der linker til teksten: Ikke komplet: Hvis du sætter et flueben i feltet - og hvis 
du har en fjernaflæst måler, der fx er aflæst hver måned, så får du også vist månederne siden sidste 
årsregning.  

- Altså hvis jeg har forstået det rigtigt ���� 
 
Det er vel meget sjældent relevant at fjerne fluebenet?  
Forslag: Slet evt. muligheden for at sætte/fjerne, så det bare er en farveforklaring. 
 
 

36.   Visning af 1 år: Jeg kan ikke se, om søjlen gælder for perioden op til 1/10-18 eller efter 1/10-18! 
Forslag: Intervallet skal stå under søjlen – i 2 linjer med bindestreg i linje 2. Så er der er stadig plads til at vise 
5 år. 

 
 
 

 
37. Der er 2 søjler med 2015 på denne kunde: Kundenummer xxx og adgangskode xxx. Mystisk.  
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38. De fjernaflæste målere: Jeg fører musen over søjlerne. Der er kun forbrug.  
Forslag: Det ville være lækkert, hvis der også kom gennemsnit på – se fx WebTools2 her: 

 
 
 

39. Alle vores lejlighedskunder har kun en forsyningsart. Det betyder, at de kun kan vælge en værdi i alle 
dropdowns med forsyningsart. Det samme gælder fx Afregningsperioder. Det virker lidt kikset. 

 
Forslag til hele systemet: Hvis dropdown kun indeholder en værdi, så skal det ikke være en dropdown. 
 
 

Smart med funktionen Eksporter til Excel. Den spiller bare ���� 
 
 

40. Når jeg eksporterer Excel-filen står der 00089049 forrest i filnavnet. Hvad er det? Det virker nørdet. 
Forslag: Filen omdøbes til: Målernummer 00089049 - 2014 – 2020. 
 
 

41. Det er svært at se, at de to lysegrå pile, der skifter perioder, er klikbare. De virker inaktive. 

 
Forslag: De skal have samme mørkegrå farve som ?-ikoner – og pilen i højre side af dropdown. 
 
 

42. Alle testpersoner klikkede på mindst et af de 4 ikoner nederst – især på de to pile-ikoner:  

 
Det er dejligt med noget visuelt til et knastørt emne, men det flytter desværre fokus fra indholdet. Jeg har 
desværre ikke et bedre forslag til ikoner.  
Forslag: Ikoner fjernes helt. 

 
 

Aflæsninger 
 

43. Aflæsningsoverblik er et tungt ord – især med store bogstaver og i den kæmpe skriftstørrelse. 
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Forslag: Omdøbe Aflæsningsoverblik til:  Aflæsninger. 
 
Varme(nummer) xxx– hvad er det? 
Forslag: Skriv om det er kundenummer eller målernummer. Og ned i samme størrelse som Dato. 
 
 

44. Efter at alle aflæsninger er foldet ud, så står der stadig: Vis alle aflæsninger, men knappen er død. Det er ikke 
en konvention. 

 
Forslag: Knapteksten omdøbes til: Vis flere.  
Forslag: Efter klik skifter den til: Vis færre. Og så kan knappen vise færre. 
Nød-forslag: Knapfarven skifter til lysegrå, så det er tydeligere at den er inaktiv.  

 
 

45. Jeg skal aflæse: 

 
 
Lidt tung tekst. 
Forslag: ”Foretag dine afregningsaflæsninger her” omdøbes til: Aflæs din(e) måler(e) her: 
Forslag: ”Din aflæsning vil blive brugt til beregning af din forbrugsafregning. Hvis din forbrugsart ikke vises, 
kan det skyldes, at din måler er fjernaflæst.” omdøbes til: Hvis din forbrugsart ikke bliver vist her, kan det 
skyldes, at din måler er fjernaflæst. Din aflæsning bliver brugt til at beregne dit forbrug på din regning. 
 
 

46. Jeg klikker på forsyningsarten: 



 

14 

 
 
Placering: Vores data indeholder som regel et intetsigende tal, fx 111. Det forvirrer bare kunden. 
Forslag: Det skal være muligt at slå Placering fra – fx i Easy. Det ønskede vi også af jer i året 2006… 
Endnu bedre forslag: Kunden kan selv opdatere feltet. 
 
Indberet? Det er noget, jeg gør til politiet… 
Forslag: Knappen Indberet omdøbes til: Send. 
 
 

47. Jeg får en kvittering: 

 
Sproget er ret gammeldags og uvenligt. 
Forslag: ”Din forbrugsaflæsning er modtaget. Du kan se dine indberetninger under aflæsningsoverblik.” 
ændres til: Mange tak for din aflæsning. Du kan se alle aflæsninger i menuen under Aflæsninger. 
Forslag: ”Bemærk! Din aflæsning vil blive anvendt til dannelse af din opgørelse.” ændres til: Bemærk! Din 
aflæsning bliver brugt til at beregne dit forbrug på din regning. 
 

 
 
 

Regninger 
 

48. Forslag: Overskriften på siden skal selvfølgelig også være REGNINGER. 
 
DU HAR INGEN UDESTÅENDE BETALINGER råber meget – og er næsten aggressiv. 
Forslag: Den skal helt ned i brødtekststørrelse + være med fed + være med små bogstaver. 
 
Teksten i toppen: ”Med kortbetaling kan du betale din regning som straksbetaling eller som automatisk 
korttræk. Ved automatisk korttræk bliver din regning betalt automatisk og uden gebyrer.” 
”Vær opmærksom på, at beløbet blive trukket straks, også selvom saldoen endnu ikke er forfalden.” 
1. sætning er smart, men hvordan gør jeg det? 
2. sætning med saldo og forfalden (fagord) er meget svær at forstå. 
 
Forslag til ændret tekst: Under Min profil kan du tilmelde et betalingskort.  
Så bliver din regning betalt automatisk og uden gebyrer (automatisk korttræk). Du kan også vælge at få en 
mail, og så kan du selv betale din regning med kortet (straksbetaling). 
Bemærk, at beløbet bliver (med -r) trukket straks, altså ikke når betalingsfristen udløber. 
Hvis du allerede er tilmeldt Betalingsservice (BS), skal du ikke tilmelde et betalingskort – ellers bliver beløbet 
trukket to gange. 
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49. Jeg har 47.060,99 i plus på saldoen. Men har også fået en regning på samme beløb? 

 
Det går lige et stykke tid, før det går op for mig: At det er forsyningsselskabets synsvinkel, jeg kigger på.  
Det er som at sidde i bogholderiet hos min leverandør.  
Forslag: Saldo omdøbe til: Din saldo. 
Forslag: Minus og plus bytter plads. De -47.060,99 i linje 1 bliver altså til 47.060,99. Og de 47.060,99 i linje 2 
både under Beløb og under Saldo bliver altså til -47.060,99. 
 
Forslag: Hent PDF-ikon skal have mouseover-tekst: Hent PDF. 
 
 

50. Jeg er tilmeldt kort og skal betale:  

 
Ordet saldo giver samme forvirring her. 
Forslag: ”Din nuværende saldo er” omdøbes til: Du skal betale 
Forslag: ”Betal saldo” omdøbes til: Betal. 
 
 

 

Servicerapporter - inkl. Easy og Dialog 
 
PS: Peter Krongaard, KMD har været vores (kompetente) kontaktperson på Servicerapporter.  
 

51. Overskriften stiller næsten krav om, at jeg skal oprette en aftale. 
 

 
Forslag: Overskriften skal selvfølgelig være SERVICEAFTALER, så den passer med menupunktet.  
Forslag: Den gamle overskrift Opret serviceaftale skal ned i skriftstørrelse. 
 
”Der er ingen rapporter at vise for denne kunde” er lidt maskinsprog. Denne kunde – er det ikke mig, der er 
kunden? 
Forslag: Du har ingen rapporter endnu. 
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52.   Jeg opretter en aftale med kundenummer xxx og kundenummer xxx:  

 
 

 
Under min Profil, Notifikationer: Der er hverken tekst eller et e-mail-felt. 
Forslag under Min Profil: Der indsættes en tekst og et felt. 
 
Teksten ”Dine kontaktoplysninger for notifikationer vedrørende din aftale, skal du vedligeholde under 
Notifikationer” er tung. Og hvor er notifikationer? 
Forslag: Hvis du vil ændre mailadressen på modtager, kan du gøre det under Min Profil – se i afsnittet Få 
besked.  
 
 

53.   Kundenummer xxx booker en tid og skriver noget under Besked. Men beskeden kommer ikke med i 
montørens kalender i Outlook. 
Forslag: Beskeden skal med i kalenderen. 
 
 

54.   To kunder opretter en aftale med kundenumrene xxx og xxx. Kunden får med det samme en mail om at 
logge på igen og godkende aftalen.  
Kunden logger på, men der er ingen Godkend-knap. Den kommer først på senere. Hvornår sker det – er det 
efter, at vi har lavet en serviceaftalelinje i Easy? 
Og det virker megatungt, at kunden skal logge på en gang til og godkende.  
Vi kan ikke finde noget i de gamle udviklingsmail med KMD, at vi har bestilt det ekstra godkendelses-trin – 
kan I hjælpe vores skrantede hukommelse? 
 
Vi prøvede at gøre godkendelses-adviseringen inaktiv, så får BCC xxx@frb-forsyning.dk heller ikke en mail. 
Forslag: xxx@frb-forsyning.dk får en mail, men kunden behøver ikke godkende.   
 
 

55. Hvis godkendelsestrin ikke kan slettes: Der kommer en mail med et link, og jeg logger på.  
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Forslag: ACCEPTER i overskriften erstattes af GODKEND, så det passer med knap-teksten og med mails. 
 
 

56. Jeg godkender og får en kvittering. 

 

 
Samme som det andet vindue med Kvittering: 
Teksten ”Dine kontaktoplysninger for notifikationer vedrørende din aftale, skal du vedligeholde under 
Notifikationer” er tung. Og hvor gør jeg det? 
Forslag: Hvis du vil ændre mailadressen på modtager, kan du gøre det under Min Profil – se i afsnittet Få 
besked. 

 
 

57. Easy, Serviceaftalen, Opret/rediger aftalelinje, jeg vælger Hvert 2. år: Der kommer ikke noget indhold i Næste 
besøgsdato. Feltet er tomt. 
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Forslag: Der skal være indhold. 
 
 

58.   Easy, Administration, der er to Adviseringer: Både Anmodning/Godkendelse af ny serviceaftale. Og Send 
rapport: Vi har sat xxx@frb-forsyning.dk ind i BCC, men de får ikke en mail.  
 
 

59. Når jeg logger på som kunde xxx eller xxx og opretter en aftale, og skriver en ny rapport-modtager-
mailadresse, så kan vi ikke finde den nye mailadresse i Easy. 

 
 
 

60. I Easy Dialog, når vi sender rapporten: Her kan vi heller ikke finde den nye rapport-modtager-mailadresse. 
Kun den gamle generelle mailadresse på kunden.  

 
 
 

61. Easy: Når vi skal trække serviceaftaler ud - hvad hedder rapporten?  
 
 

62. Easy: Vi har oprettet en test på kundenr. xxx og xxx. Hvordan sletter vi en serviceaftale igen? Slet-ikonet er 
aktivt, og vi får en popup, men så sker der ikke noget. Vi har også prøvet først at slette ’nedefra’, og slette 
serviceaftalelinjen først, men her sker det samme / dvs. ikke noget.  
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63. Easy, kundenr. xxx, Kundeoverblik, Services øverst, i-ikon: Serviceaftale rapporter står som ”Inaktiv”. Hvorfor 

er den ikke aktiv?  
Den ér oprettet med aftalelinjer, rapporter og hele molevitten. 

 
 

 
 

Aftale / besøg 
 

64. I venstremenuen er der to, der hedder noget med Aftaler. Det forvirrer en del. Er det ikke det samme? Hvorfor 
er de ikke lagt sammen? 

 
Forslag: AFTALER / BESØG omdøbes til: BESØG. 
 

 
Forslag: ”Du har ingen planlagte aftaler” omdøbes til: Du får besked, når du skal booke tid til et besøg, fx en 
serviceaftale. 

 
 

65. Lækkert design   

 
Er lidt i tvivl om, det er datoen eller tidspunktet, jeg skal klikke på.   
Forslag: Tidspunktet kommer i en lysegrå boks, så det virker mere klikbart. 
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66. Jeg vælger en tid. 

 
De er ikke for kloge de forsyningsfolk, hvis de ikke kan finde hoveddøren…! 
Forslag til tekst: F.eks. hjælp til teknikeren om, hvordan han finder nøglen til din hoveddør. Eller hvor dit 
anlæg eller måler er. 
 
 

67. Efter booking står tidspunktet dobbelt. Og jeg kan booke samme tid en gang til. 

 
Forslag: Skal kun stå en gang. 

 
 

Diverse 
 

68. Det er smart, at jeg kan tilføje ekstra målere øverst til højre  
 
Især fordi Frederiksberg Forsyning kun har ét kundenummer pr. måler. Så nu kan kunden se mere end én 
måler pr. login. 
 

 
 
Men teksten signalerer, at jeg kun kan tilføje en adresse, der er anderledes end min nuværende bopæl.  
Forslag: Ændre teksten til: Tilføj adresse / måler. 
Forslag: Tilføj adresse / måler fremhæves: Fx som en lysegrå knap. 
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Forslag: Ved siden af adressen står forsyningsarten, ligesom i Webtools2: 

 
 
 

 

69.   En administrator har tilføjet 5 adresser, og vil gerne fjerne en af dem. Det kan hun ikke. Det kunne hun i 
Webtools 2.0. 
Forslag: Under Tilføj adresse tilføjes linket: Fjern adresse.  

 
 

70. Jeg leder efter logud øverst til højre bag profil-ikonet. Det er næsten en konvention at den er placeret øverst til 
højre.  
Forslag: Under Tilføj adresse / måler: Tilføj Log ud. 

 
 

71. Generelt i systemet: Jeg klikker Gem:  

 
Gemmer langsomt. Og stregen, der bevæger sig + 1. linje passer ikke sammen med 2. linje ”…blev gemt”. Er 
den i gang eller er den færdig? Skal jeg vente med at klikke videre? 
Forslag: Fjerne animation eller ændre teksten. 
 
 

72. Der er masser af e-mail-felter i løsningen, men browseren foreslår ikke min mailadresse, når jeg begynder at 
taste i feltet. Dvs. der er ikke autocomplete ligesom hos andre webservices. 
Forslag: Alle mailfelter skal designes som mailfelter, så kunden får forslag. 
 
 

73. Footer: Kunden bruger sjældent CVR til noget. Kunden har mere brug for kundeservice. 
Forslag: Hvor kan vi indsætte samme tekst som i MF1: Frederiksberg Forsyning, Stæhr Johansens Vej 38, 
2000 Frederiksberg, Telefon 3818 5000, E-mail service@frb-forsyning.dk 
 
 

74. FREDERIKSBERG FORSYNING i toppen er stadig for stort. Vi skal have kunden i centrum – ikke os selv.  
Forslag: Overskrift i halv størrelse. 
A/S i navnet signalerer for nogle lidt, at vi flår kunderne for penge. 
Forslag: Forsyningsselskabet kan selv slette A/S.  
 


