
ONLINE SERVICE - KOM GODT I GANG 

 

Online Service gør det nemt for dig - uanset om du skal bestille tømning 

af en container, eller om du er overordnet ansvarlig for 

affaldshåndteringen for mange lokationer. 

Dette er din quick guide til at komme godt i gang  

Klik på links nedenfor:  

 

BESTIL TØMNING AF CONTAINER 

MELD FERIE 

RAPPORTER 

DOKUMENTER 

FAKTURA 

 

OPRET DIG I ONLINE SERVICE  

  

TIPS! 

I Online Service kan du 

tilmelde dig 

"Beskedservice" og få 

mail med tømningsdato 

samt evt. ændring heraf  - 

tilmeld dette under "Min 

Profil".  

Du modtager automatisk  

besked om afvigelser - 

f.eks. adgang spærret, 

forgæves kørsel, 

fejlsortering eller anden 

relevant information.  

 

Under "Noget du 

savner?" hører vi gerne 

fra dig, hvis du har nogle 

ønsker til Online Service.  

 

Under "Nyheder" kan du 

løbende holde dig 

opdateret. 
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BESTIL TØMNING AF CONTAINER 

Her vises containerne pr adresse. Når du har bestilt tømning, modtager du en ordrebekræftelse på 

mail.  

Sådan bestiller du - 3 trin og tømningen er bestilt: 

 

 

 

TIPS! 

Du navngive containerne. 

Skriv f.eks. "Hal 1" under 

"internt cont.navn" 

Under "Kontakt" kan du 

tilmelde op til 2 personer, 

der skal have SMS 

besked på tømnings-

dagen. 

Har du flere adresser, så 

fold adressen ud ved at 

trykke på den blå pil til 

højre. 

Under fanen 

"Ordrestatus" kan du  

følge, hvor langt 

bestillingen er i 

processen.  

Se også hvem der har 

bestilt tømning og 

hvornår. Der kan søges 

på alt fra container-

nummer til bestillings-

dato. 
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MELD FERIE 

 Meld ferie for én, flere eller alle adresser 

 Under fanen "Feriestatus" kan du se, hvem der har registret ferier hvornår samt slette en ferie 

 

 

  



RAPPORTER  

I Online Service har du adgang til dine affaldsdata. 3 valg og din rapport er klar: 

 

1. Vælg rapporttype 

i. Aktuel containeroversigt 

ii. Mængderapport - CO2 besparelse 

iii. Mængderapport - standard, der viser genanvendelsesprocent 

iv. Mængderapport - pr adresse 

v. Mængderapport - pr affaldstype 

2. Vælg adresse(r) 

3. Vælg periode 

TIPS! 

Tilpas rapporten til dit behov: 

 

GEM RAPPORT 

Klik på "Gem rapport" og få 

den tilsendt automatisk til dig 

selv og op til 2 kolleger  - pr. 

måned, kvartal, halvårligt 

eller årligt 

 

TILPAS VISNINGEN 

 

Se mere - tryk udvid 

Se mindre - tryk Kollaps 

Eksportér data som pdf, csv 

eller excel - eller som en 

grafisk fremstilling. 



DOKUMENTER 

Under dokumenter findes flere kategorier  

 Aftaledokumenter - dokumenter der omhandler indgåede aftaler med Marius Pedersen A/S 

 Samhandelsbetingelser 

 Sorteringsvejledninger - guide til hvordan hver enkelt affaldstype skal sorteres. Søg på affaldstypen. 

 

 

Desuden kan der være en kategori, der hedder Kundemøder, denne vil indeholde dokumenter der vedrører kundestatusmøder, besøgsrapporter mv. 

  



FAKTURA 

Du kan se fakturaer fra januar 2022 og fremefter - dog vil du maksimalt kunne se fakturaer to år tilbage i tid. 

 Søg på fakturanummer eller periode. 

 Tryk "Hent faktura" 

 Download evt. faktura 

 

 

 

 

 

  



OPRET DIG I ONLINE SERVICE 

 Gå ind på https://onlineservice.mariuspedersen.dk/login  

 Udfyld felterne i boksen og klik på opret 

 Du får nu tilsendt en mail 

 Klik på linket og vælg et password på minimum 8 karakterer 

 

 

OBS: Du finder dit kundenummer øverst på din faktura. 
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