NLF HAR FÅTT NYE

NETTSIDER

FORDELER
• Alt på et sted

DET KAN DU SOM NLF
MEDLEM OGSÅ FÅ

• Alltid oppdatert register

GRATIS

• Alltid nyeste teknologi
• Løsning tilpasset bransjen
• Gratis internett og intranettløsning
• Bedre kommunikasjon internt i bedriften
• Lett tilgjengelighet til medlemsfordeler og avtaler
• Kvalitetssystem til bransjens beste pris

KMV/HMS:

Bruk også siden til å holde oversikt over ansatte og kjøretøy.
Alle bedrifter skal ha et system for internkontroll/systematisk HMS-arbeid.
Her har NLF utviklet et system som oppfyller myndighetenes krav. KMV er et velprøvd system som er
benyttet av mange bedrifter i mange år. Systemet er nå videreutviklet og presenteres i en ny teknisk løsning som
vil øke brukervennligheten betraktelig. Vi jobber også kontinuerlig med nye elementer i KMV og gleder oss til
å presentere mange nye løsninger for bransjen i fremtiden.
”Kvalitet og miljø på vei”, er fullt ut laget for transportbedrifter. Under utarbeidelsen undersøkte vi blant
oppdragsgiverne hvilken kvalitetssikring de ønsket av transportørene og tok hensyn til det. Utdrag av NS-EN ISO 9001:2000
(kvalitet) og NS-EN ISO 14001 (miljø) er også innarbeidet, i tillegg til kravene til et HMS-system. Systemet er bygget opp
etter samme mal som EN-NS ISO 9001. Dersom du (ved en senere anledning) ønsker å ISO-sertifisere bedriften har du et
godt grunnlag, etter at dette systemet er innført. Når systemet er innført vil du, som daglig leder, også få en bekreftelse
på at du tilfredsstiller kravene i Arbeidsmiljølovens § 3-5 (opplæring av arbeidsgiver i HMS).

www.lastebil.no

www.lastebil.no

Nye nettsider til din
bedrift – helt gratis!
Det skal lønne seg å være NLF medlem.
Fordelene er mange. Nå har vi gleden av å tilby
alle våre medlemmer en gratis nettside
inkludert i medlemskapet.
Nettsiden er bygget på malen til lastebil.no, men dere har alle
muligheter til å legge inn egne menyer, logo, bilder, tekster og det dere
måtte ønske – altså lage din egen nettside.

1: KOM I GANG

For å komme i gang går du inn på www.lastebil.no. Du logger inn med din e-post adresse eller ditt medlemsnummer (det personlige,
ikke bedriftens). Første gang du prøver å logge inn vil du få opp en knapp hvor det står “Aktiver konto”. Du får da en lenke i e-post for
å aktivere kontoen å sette et passord.Når du er logget inn blir du spurt om du vil opprette en nettside for bedriften.
Hjelp til å sette opp nettsiden finner du under Ofte stilte spørsmål i venstre meny.

3: DIN EGEN INTRANETTSIDE

Dette er en lukket medlemsside hvor NLF vil legge ut all informasjon som bare er tilgjengelig for medlemmer.
På denne siden kan du også dele intern informasjon med alle ansatte i din bedrift som du registrerer i systemet.
Du kan også, når ansatte registreres, gi de tilgang til å publisere på bedriftens nettside.
På sikt vil det også bli direkte linker til våre samarbeidspartnere.

I tillegg vil dere få en egen intranettside som kan brukes internt i deres
bedrift som man må logge inn for å få tilgang til.
På denne siden vil dere få tilgang til all informasjon som legges
ut på l ukket område fra NLF samtidig som det kan brukes som
bedriftens lukkede område.
Siden brukes også enkelt til intern informasjon og for
å sende ut informasjon (bedriftens intranet).
Lykke til!
2: DIN EGEN NETTSIDE

Lag din egen nettside på en enkel og grei måte. Du kan velge om du ønsker å bruke domene/adresse: www.lastebil.no/dittnavn.
Eller bruke ditt eget domene om du alt har det eller ønsker å bestille et som er ledig. Husk at dette blir din web adresse,
det vil si en adresse til din hjemmeside som kan brukes alle steder som visittkort, klistremerker annonser og andre steder du har
informasjon om bedriften. På nettsiden kan du legge inn all informasjon om bedriften som du ønsker å dele med omverden.
Du kan lage så mange menyer du ønsker i venstremenyen, men vi anbefaler at det ikke blir for mange.

4: OVERSIKT OVER ANSATTE OG BILER:

Bruk også siden til å holde oversikt over ansatte og kjøretøy. Ansattoversikten kan bl a benyttes til å holde
oversikt over alle sertifikater, kursbevis og lignende. Legg inn utløpsdato og du vil bli minnet på når disse må fornyes.
For å registrere bilen skriver du bare inn registreringsnummer og all informasjon om bilen som ligger i autosys kobles automatisk opp.
Dette registeret vil være linket opp mot og danne grunnlag for andre produkter som NLF vil tilby i fremtiden.
Det vil derfor være store besparelser både i arbeid og økonomisk å benytte dette som et komplett register.
Det vil også være mulighet til å eksportere data fra dette registeret til andre systemer i bedriften.

