
Uthyrning och returer
Här kan du utföra det mesta du behöver vad gäller hyra maskiner och tillbehör, 
boka returer med mera. Du kan också skapa favoritlista och få en samlad bild av 
vad du har på hyra. 
Utöver allt du kan göra i vardagen; så har du också tillgång till vårt planerings -
verktyg, där du får en samlad bild av allt du har på hyra, planerad hyrestid mm. 

Planeringsverktyget
Översikten hjälper dig med kostnadskontroll och prognos på hyreskostnad.  
Du kan också korrigera eventuella artiklar som saknar ett planerat returdatum, 
på det sättet blir det inga onödiga hyror när maskinerna inte behövs längre i  
projektet. 
Självklart finns det också historik för beställningar. Aktuell dagshyra alla enheter, 
antal artiklar du hyr just nu, dina beställda leveranser och din orderhistorik. Vill 
du ha koll på dina fakturaunderlag så finns en smidig sammanställning i excel.

Prognos
Du kan också göra prognoser för att enkelt få en bild över framtida hyreskost-
nader. I vårt prognosverktyg väljer du själv över vilken tid du vill se din prognos 
– din hyreskostnad och antal enheter på hyra.

Rentals digitala 
hyresplattform
– så här funkar den

Välkommen att börja använda vår digitala plattform för  

snabbare och smidigare hantering av dina hyresobjekt.  

Självklart är det kostnadsfritt för dig som kund – tillsammans 

skapar vi effektivitet för ditt byggprojekt.



Vår kundportal uppdateras kontinuerligt med fler och bättre 
funktioner som gör det enklare för dig – här kan du se några 
exempel.

Översikt/dashboard

Översikten är vår senaste uppdatering, och den ger dig aktuell status för  
artiklar du har på hyra samt historik och prognos, bidrar till operationell  
effektivitet, hållbarhet och realtidsinformation.

Dagshyra – vad är dagshyran idag för de artiklar du hyr. Översikten  
visar också antal artiklar du har på hyra, antal artiklar som saknar ett  
planerat returdatum. Du har även historik för beställningar, order och  
retur beställningar.

Prognos – visar uppskattad kostnad för vald period baserat på de artiklar som 
hyrs idag.

Du väljer själv över vilken tid du vill se din prognos – din hyreskostnad och antal 
enheter på hyra.
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Hyr produkter

Mina favoriter
Du kan markera dina favoriter och samla i en lättåtkomlig lista.  
Varje maskin har en stjärna i nedre högra hörnet. Markera stjärnan för att lägga 
maskinen i din favoritlista. I listan finns även en funktion att dela  
favoriterna med kollegor.

Fakturor
Under rubriken fakturor finns dina fakturaunderlag i excel-format



Kontakta  
kundsupport.rental@skanska.se  
om du behöver hjälp

Välkommen!
skanska.se/rental

Är du intresserad av att komma igång? 
Ta kontakt med en säljare eller ditt kundcenter så får du en utförlig demo av den 
digitala tjänsten.

Inte kund ännu? 
Ta kontakt med ditt närmsta kundcenter eller en säljare så hjälper vi dig.  
Du kan också bli kund genom att fylla i ett formulär på vår hemsida.


