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Hva er RMC-NET 
RMC-NET er et nettbasert system som gir Saga Fjordbase sine kunder mulighet til å bestille 
logistikktjenester. Ved å benytte dette systemet vil man få mulighet til raskt å gjøre bestillinger på 
nett, få en god oversikt over sine bestillinger, samt fortløpende oppdatert status på alle aktive 
bestillinger. Man vil også kunne godkjenne fakturagrunnlag før dette går til utfakturering fra Saga 
Fjordbase. 

Support 
Har du problemer med RMC-NET eller er usikker på hvordan gjennomføre en bestilling? Ta kontakt 
med support på tlf: 90123580 
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Hvordan bruke RMC-NET 

Bestilling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
For å gjøre en bestilling i RMC-NET, velger man i menyen til venstre «New order». Man fyller ut de 
ulike feltene etter behov. Felter merket med rød stjerne * er obligatorisk. 
 
Når man velger Company (1), blir annen informasjon automatisk fylt ut. Dersom man har fått ny e-
post adresse bør denne rettes.  
 
I PO/ID feltet (2) fyller man inn kundens unike bestillingsnummer (PO/ID/WBS), dersom man ønsker 
faktura på oppdraget skal knyttes mot et slikt nummer. 
Har man behov for å samle flere bestillinger på en faktura, må man benytte Project feltet (3) og 
eventuelle underprosjekter (valgfritt). 
 
I feltet due date og time (4) fyller man inn siste frist for når oppdraget skal være fullført. 
 
Har man dokumenter som gir utfyllende informasjon, kan dette også legges ved bestillingen (5). 
  
En nyttig funksjonalitet er at man kan sende kopi av bestillingen til andre, ved å legge inn aktuell e-
post i feltet (6). 
 
Fullfør registreringen med «Register» for å sende bestillingen. 
 
 



                             

Brukermanual RMC-NET 

 

Oppdatert 27.11.2013  side 4 

 

Godkjenne fakturagrunnlag 
Når en arbeidsordre er fullført og kontrollert hos Saga Fjordbase, vil man motta et fakturagrunnlag 
for godkjenning. Man vil da motta en e-post som sier at fakturagrunnlag er klar for godkjenning. Man 
kan da følge link i e-post, eller logge på direkte i RMC-NET, og vil da få opp Approve Invoice 
skjermbildet som default. Her vil man kunne se alle detaljer, og kan godkjenne eller avvise denne. 
 

Endringsordrer 
For å endre på en ordre som allerede er registrert, kan man sende en e-post til 
customer@rmcnorge.no med beskrivelse av endringen. For at denne endringen skal bli knyttet mot 
riktig ordre er det viktig at man i legger ordrenummeret (order id) inn i emnefeltet på e-posten som 
vist under. For at man lett skal se hva endringen handler om, bør man legge til kolon + mellomrom + 
en kort beskrivelse, da vil vedlegget få tildelt kortbeskrivelsen som navn.  
 
 

 
 
Endringen vil bli lagt til som et vedlegg til den eksisterende ordren, og man vil se alle vedlegg ved å 
åpne den aktuelle ordren (som ligger under Order History).  


