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Dine fordele
• 24 timers adgang til dine data
• Ajourført
• Arkivfunktion
• Tidsbesparende
• Sikkerhed
• SSL-kryptering
• Hurtig kontrol
• Hurtig oversigt
• Overskuelig
• Nem at bruge
• Informativ

Med den nye kundeportal fra ATR Landhandel vil
vi gerne tilbyde dig en innovativ platform, hvor du
hurtigt kan få adgang til dine data og dokumenter.
Vi håber, at du vil synes om den nye kundeportal, og
vi hører gerne kommentarer og forslag fra dig.
Ved spørgsmål kan du henvende dig til
Rene Schöneich på e-mail:
rene.schoeneich@atr-landhandel.dk.

ATR Kundeportalen
Dit personlige ATR dokumentarkiv
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ATR Kundeportalen
www.kundeportal.atr-landhandel.dk
ATR Landhandel tilbyder nu en særlig kundeservice:
ATR Kundeportalen.
Som kunde hos ATR kan du få adgang til dine ATR
dokumenter når du har tilmeldte dig og modtaget
din personlige adgangskode.
Når du er logget ind kan du se, printe og videresende
dine aktuelle og tidligere fakturaer og kontoudtog.

Billedet viser login-felterne i ATR kundeportalen.
Her kan du logge ind enten direkte med dit ATR-ID
og din personlige adgangskode eller du kan tilmelde
dig. Da vil du modtage dine login-oplysninger
separat og sikkert pr. post.

Hvis du har mere end et kundenummer, kan du finde
alle dine kundenumre på din side. Det betyder, at
du hurtigt og nemt kan søge i dine dokumenter etc.
Altså kan du finde alt på et sted.
Hav altid overblik over dine nuværende og tidligere
handler med ATR Landhandel.
Du kan til enhver tid følge dine data og dokumenter
og også gøre din bogføring mere effektiv.
Når du har tilmeldte dig, har du adgang til dine
personlige ATR informationer. Dokumenterne kan
du se, printe og videresende, men ikke ændre.

Information pr. kundenummer
• Kontoudtog
• Fakturaer
• Kreditnotaer
• Adresser

