Vejledning til bestilling af værnemidler
Find Aalborg Kommunes indkøbsportal TrueTrade på forsiden af KLIK eller brug linket:
https://adfs.truelink.dk/aalborg/selectLogin.html?cid=141922.
I Skoleforvaltningen logger man på indkøbsportalen via det pædagogiske netværk.
Vælg ”Aalborg Kommune Administration” som autentificeringsmetode for at få adgang til indkøbsportalen.
Eksterne leverandører - f.eks. friplejehjem og eksterne leverandører af hjemmepleje til kommunens borgere — har ikke adgang
til True Trade, men skal bestille værnemidler via blanketten på dette link.

Bestilling af værnemidler til levering
1. I boksen til venstre for søgefeltet skal du ændre ”Katalog” til ”Aftale”. Skriv ”Værnemidler Aalborg Kommune” i søgefeltet
for at gå til aftalen om værnemidler.

2. Klik på ”Værnemidler” i overskriften for at gå til aftalen, hvor du kan bestille værnemidler fra kommunens fælles værnemiddellager, læse vigtige informationer om aftalen, hente datablade etc.

3. Klik på ”Vis alle aktive varer på aftale” for at gå til kataloget med værnemidler, der kan bestilles.

4. Find de ønskede produkter i kataloget og indtast det antal, du skal bruge.
Vær opmærksom på pakningsstørrelsen for hvert produkt. I eksemplet nedenfor bestilles der 2 x 5 stk. håndsprit.

5. Når du har fundet de varer, du skal bruge, klikker du på Køb.

Du er nu klar til at kontrollere at:
• dine oplysninger er korrekte (navn, afdeling, EAN-nummer, leveringsadresse etc.)
• du har bestilt de rigtige produkter og antal
Hvis alt er, som det skal være, trykker du send ordre. Din bestilling er nu afgivet.

Nødbestilling af værnemidler til afhentning på fælleslageret — hverdage
Leveringstiden for værnemidlerne er ca. 3 hverdage. Hvis der opstår en nødsituation, hvor I har brug for værnemidlerne hurtigere, kan I undtagelsesvist selv afhente dem på fælleslageret, men det kræver, at I bestiller værnemidlerne via TrueTrade og
angiver, at I selv afhenter dem.
Fælleslageret har åbent hverdage kl. 8—16 og ligger på adressen: Pakkecenter Nord, Strømmen 4, 9400 Nørresundby.
De bestilte værnemidler kan afhentes 2 timer efter, I har bestilt dem. Husk at medbringe ordrenummeret.
1. Begynd med at oprette din bestilling som beskrevet ovenfor, men undlad at trykke ”send ordre”.
2. Klik på feltet ”Skriv vigtig besked til leverandøren”.

3. Skriv ”Afhentes” i feltet, der kommer frem. OBS! Skriv præcis og ikke andet end ordet ”afhentes” i feltet, da meddelelsen
ellers ikke bliver registreret af systemet.
4. Klik på ”Gem” og herefter ”Send ordre”. Din bestilling er nu afgivet.

5. De bestilte produkter kan afhentes på fælleslageret 2 timer efter bestillingen er afgivet. Husk af medbringe ordrenummeret.
Vigtigt! Ved afhentning af spritprodukter skal reglerne om transport af farligt gods overholdes.

Nødbestilling af værnemidler til afhentning på fælleslageret — lørdag, søndag og helligdage
Hvis der opstår en nødsituation lørdag, søndag eller på en helligdag, hvor I ikke har tilstrækkeligt med værnemidler til næste
hverdag, kan I afgive en nødbestilling og undtagelsesvist selv afhente den på fælleslageret efter forudgående telefonisk aftale.
1. Opret bestillingen i True Trade som beskrevet ovenfor under ”Nødbestilling af værnemidler til afhentning på fælleslageret –
hverdage”.
2. Ring til Pakkecenter Nord på tlf. 7199 9943 mellem kl. 10 og 16, oplys ordrenummeret på bestillingen og aftal tidspunkt for
afhentning.
Bemærk, at tlf. 7199 9943 udelukkende må bruges i nødstilfælde i forbindelse med afhentning af værnemidler udenfor hverdagene.
Husk at medbringe ordrenummeret ved afhentningen.

