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Vad är Mybring?  
Mybring är Brings webboknings- och rapportsystem. Det är kostnadsfritt att använda för 

alla kunder hos Bring. 

Allmänt om Mybrings funktioner 
I Mybring hittar du en rad funktioner som du kan använda för att förbättra din 

logistikhantering. I Mybring kan du:  

- Skapa och skriva ut fraktetiketter för flertalet av Brings tjänster 

- Boka upphämtning. 

- Hämta ut rapporter för att se aktuell status och avvikelser i din logistik.  

- Upprätta abonnemang av önskade rapporter. 

- Se utökad spårningsinformation och spåra upp till 50 kollin samtidigt. 

- Skapa CMR/Fraktbrev och Routing Labels 

Kundtjänst 
Om du har frågor som inte besvaras i den här manualen, vänligen kontakta vår 

kundtjänst på:  

Telefon: 020-765 000 

E-post: cs@bring.com 
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Registrera dig i Mybring  
För att registrera dig i Mybring gör du så här:  

1. Gå till www.mybring.com  

2. Klicka på ”Registrera dig gratis!”  

3. Om du har ditt kundnummer tillgängligt, klicka på ” Existerande Bring-kund med 

kundnummer”, annars klickar du på ” Inte en Bring-kund eller minns inte 

kundnummer” 

 

4. Fyll i dina uppgifter.  

- Den som först registrerar sig på ert kundnummer blir upprättad som 

administratör. Den personen blir sedan ansvarig för att godkänna nya 

förfrågningar om tillgång till ditt kundnummer i Mybring. 

- När du har fyllt i ditt kundnummer sker en validering att det är ett giltigt 

kundnummer. OBS! Ditt kundnummer ska anges utan nollor i början, t.ex. 

001005564. 

5. Skicka in din förfrågan.  

- Din förfrågan behandlas av Bring, eller administratören av ditt kundnummer 

om en sådan har upprättats. Så snart din förfrågan har blivit validerad och 

godkänd skickas ett lösenord till angiven mailadress och du kan börja använda 

Mybring.  

 

 

http://www.mybring.com/
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Skapa och skriv ut fraktetiketter  
För muspekaren över ”Beställning” i menyn och välj sedan ”Ny beställning” för utgående 

sändningar eller ”Ny returbeställning” för retursändningar. 

Steg 1: Beställ tjänst 
Fyll i land och postnummer för avsändare och mottagare. Det finns tre sätt att välja ett 

postnummer: 

1. Ange postnumret direkt. 

2. Ange ett gatunamn. 

3. Sök på namn, gatuadress eller postnummer ur din adressbok. 

När du har valt både avsändande och mottagande land och postnummer klickar du på 

”Visa tjänster” och väljer den tjänst du vill använda. 

 

Steg 2: Leveransdetaljer 
Beroende på vilken tjänst du valt, så kommer du att få olika alternativ för 

leveransdetaljerna. 

För vissa produkter visas ett pris längst upp till höger, och det är bruttopriset. Du 

kommer att faktureras enligt din avtalspris. 

 



 

Bring · 020-765 000 · cs@bring.com 

Steg 3: Avsändare och mottagare 
Här fyller du i information om avsändare och mottagare. 

Obligatoriska uppgifter är markerade med *. Om du fyller i avsändarens e-postadress, så 

kommer det att skickas en orderbekräftelse dit. 

Om du i steg 1 valde en gatuadress så följer den informationen med till det här steget 

och om du valde en avsändare eller mottagare ur din adressbok så är alla fält förifyllda. 

Vill du spara avsändaren eller mottagaren i din adressbok kan du göra det genom att 

klicka på ”Spara avsändare/mottagare i adressboken” efter att du fyllt i informationen. 
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Steg 4: Orderbekräftelse 
I orderbekräftelsen skriver du ut din fraktetikett genom att klicka på ”Skriv ut 

fraktetikett”. 

För försändelser som behöver tulldokument, så finns även nödvändig tulldokumentation 

tillgänglig. 

Om du gör om samma beställning ofta med samma tjänst och mellan samma 

postnummer, så kan du antingen kopiera beställningen för att direkt skapa påbörja en ny 

beställning eller spara den som favorit för att senare kunna göra en ny beställning 

snabbare. 

VIKTIGT! Om inte upphämtning ingår (som vid bud t.ex.), så måste du boka 

upphämtning separat (se mer information nedan). 
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Boka upphämtning 
1. För muspekaren över ”Beställning” i menyn och välj sedan ”Upphämtning” 

2. Välj kundnummer (om din användare är kopplad till mer än ett kundnummer) 

3. Fyll i totalvikt samt antal paket och pallar som ska hämtas upp.  

4. Fyll i adress för upphämtning & kontaktinformation. 

5. Välj datum för upphämtning. 

6. Klicka på ”Boka upphämtning”  
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Adressbok 
För muspekaren över ”Beställning” i menyn och välj sedan ”Adressbok”. 

Det finns tre sätt att lägga till nya kontakter i din adressbok: 

1. Klicka på ”Skapa användare”/”Skapa mottagare” och lägg till nya kontakter en åt 

gången 

2. Klicka på ”Lägg upp dina kontakter från en Excel-fil” och skapa ett Excel-ark enligt 

den mall som finns för att importera en stor mängd kontakter samtidigt. 

3. I samband med en ny beställning kan du skapa nya kontakter genom att spara 

avsändaren eller mottagaren i din adressbok. 

Din adressbok är knuten till dig som användare och inte ditt kundnummer. Det innebär 

att om ni är flera användare på samma kundnummer, så kommer var och en ha olika 

adressböcker. Om man har behov av att dela en adressbok, så är den bästa lösningen att 

dela en användare. 

Orderhistorik 
För muspekaren över ”Beställning” i menyn och välj sedan ”Orderhistorik”. 

Här samlas alla beställningar som du gjort med din användare. Du kan spåra 

försändelsen, lägga till den som en favorit (om du ofta sänder med samma tjänst och 

mellan samma postnummer) eller se kvittot/orderbekräftelsen på nytt (och därmed få 

tillgång till fraktsedel och tulldokument). 

Din orderhistorik är knuten till dig som användare och inte ditt kundnummer. Det innebär 

att om ni är flera användare på samma kundnummer, så kommer var och en ha olika 

orderhistorik. Om man har behov av att se samma orderhistorik, så är den bästa 

lösningen att dela en användare. 
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Rapporter 
Under fliken ”Rapporter” kan du enkelt ta fram en översikt över alla dina paket- och pall-

sändningar med Bring. Rapporterna innehåller även sändningar som bokats på annat sätt 

än via Mybring. 

För muspekaren över ”Rapporter” i menyn och välj sedan ”Create new report”. Under de 

tre flikarna ”Shipment status”, ”Deviation” och ”Quality” finns flera olika rapporter att 

välja mellan. 

När du hittat den rapport som passar ditt behov bäst klickar du på den och väljer under 

vilken tidsperiod du vill ha rapporten. Avsluta med att klicka på ”Create report”. 

 

Tips! Samtliga rapporter går att prenumerera på, och de skickas då med önskad 

frekvens till de e-postadresser du väljer. För att skapa en prenumeration så för du 

muspekaren över ”Rapporter” i menyn och väljer ”Create new subscription”, och följer 

sedan instruktionerna. 


