
Mennesker før maskiner

SMS – ORDRE PR. TLF /AFMELDING UDEN APP
Booking pr. telefon
Når du ringer til GSV og 
placere en booking af en 
maskine, så får du 
efterfølgende en SMS fra GSV, 
hvor vi bekræfter din ordre 
mht. 
• Lejeaftale
• Materiel
• Startdato 
• Leveringstidspunkt
• GSV medarbejder, der har 

håndteret ordre

Vi har desuden tilføjet et 
afmeldelink i SMS. Klikker du 
på linket kan du nemt og 
hurtigt afmelde materiellet, når 
du er færdig med at bruge det

Flyttes startdato på lejeaftale 
eller skifter vi maskinen ud 
med en helt anden maskine, 
så får du en ny SMS

Har du GSV APP installeret, 
…så åbner linket i GSV APPen
og du kan afmelde, som du 
kender det fra APPen

Hvis du ikke har GSV APP
Klikker du på afmeldlink i 
SMS, så åbner der en side 
på telefonen, hvor du kan 
se den maskine du har lejet

Du kan se en status på 
maskinen og afmelde den 
hvis du er færdig med at 
bruge den

Ønsker du at installere 
APPen så har vi på denne 
side også links til APPstore
og GooglePlay

Det er både dig som 
ordrebestiller samt en evt. 
varemodtager der får SMS



Mennesker før maskiner

SMS - ORDRE PR. TLF /AFMELDING UDEN APP

Afmeldingsinformation
Vi fortæller dig, hvor vi har 
leveret materiellet, som du er 
ved at afmelde

Du har også mulighed for at 
angive en nøjagtig placering 
af materiellet

Vælg afmeldingsdato og 
tidspunkt
Du kan afmelde dagsdato 
eller næste hverdag



Mennesker før maskiner

SMS - ORDRE PR. TLF /AFMELDING UDEN APP

Afmelding bekræftes
Når du har afmeldt 
materiellet, så sendes du til 
en side, hvor vi bekræfter din 
afmelding

SMS som yderligere 
bekræftelse
Umiddelbart efter at du har 
afmeldt, så modtager du en 
SMS, som yderligere 
dokumentation for din 
afmelding



Mennesker før maskiner

SMS - ORDRE PR. TLF /AFMELDING MED APP
Booking pr. telefon
Når du ringer til GSV og 
placere en booking af en 
maskine, så får du 
efterfølgende en SMS fra 
GSV, hvor vi bekræfter din 
ordre mht. 
• Lejeaftale
• Materiel
• Startdato 
• Leveringstidspunkt
• GSV medarbejder, der 

har håndteret ordre

Vi har desuden tilføjet et 
afmeldelink i SMS. Klikker du 
linket kan du nemt og hurtigt 
afmelde materiellet, når du 
er færdig med at bruge det

Flyttes startdato på 
lejeaftale eller skifter vi 
maskinen ud med en helt 
anden maskine, så får du en 
ny SMS

Har du GSV APP installeret, 
…så åbner linket i GSVAPPen
og du kan afmelde, ved at 
trykke på ”Afmeld” knappen i 
bunden af siden

Det er både dig som 
ordrebestiller samt en evt. 
varemodtager der får SMS



Mennesker før maskiner

SMS - ORDRE PR. TLF /AFMELDING MED APP

Afmeldingsinformation
Vi fortæller dig, hvor vi har 
leveret materiellet som du er 
ved at afmelde

Placering af maskinen
Du har også mulighed for at 
angive en nøjagtig placering 
af materiellet

Vælg afmeldingsdato og 
tidspunkt
Du kan afmelde dagsdato 
eller næste hverdag



Mennesker før maskiner

SMS - ORDRE PR. TLF /AFMELDING MED APP

Afmelding bekræftes
Når du har afmeldt 
materiellet, så sendes du til 
en side, hvor vi bekræfter din 
afmelding

SMS som yderligere 
bekræftelse
Umiddelbart efter at du har 
afmeldt, så modtager du en 
SMS, som yderligere 
dokumentation for din 
afmelding



Mennesker før maskiner

SMS - BOOKING/AFMELDING MED APP

Booking i APP
Når du har APPen installeret 
så booker du materiel som 
du kender det ved at vælge 
”Book” og derefter følge 
flowet

Når du bestiller får du først 
en SMS om at vi har 
modtaget din bestilling og 
derefter en SMS om at vores 
medarbejder har behandlet 
din ordre

Afmeld via SMS
I den sidste SMS er der et 
afmeld link, du kan klikke på 
for at afmelde dit materiel

Det er både dig som 
ordrebestiller samt en evt. 
varemodtager der får SMS

Afmelder du i GSV APP 
Skal du afmelde dit materiel så 
kan du finde det frem i 
oversigten over alle dine aktive 
lejeaftaler og der trykke på 
knappen ”Afmeld”

Afmeld via SMS
Du kan også trykke på linket i 
SMSen …så åbner linket i GSV 
APPen og du kan afmelde, ved 
at trykke på ”Afmeld” knappen i 
bunden af siden

I begge tilfælde så får du en 
SMS, der bekræfter at du har 
afmeldt dit materiel
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