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Kundportalen – Resebokningar via Internet 

 

I Kundportalen kan du boka skjuts via en webbläsare. Kundportalen fungerar åtminstone med följande 
webbläsare: Chrome, Firefox och Edge. Apparaten måste vara kopplad till Internet. 

Om du inte lyckas logga in, kontakta din hemkommun. 
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1 Logga in på applikationen 

Logga in på applikationen på adressen: kulkukeskus-tilaus-nightly.attracs.com 

Välj en inloggningsmetod: 

• SMS dvs. inloggning via textmeddelande eller 

• KONTO dvs. inloggning med användarnamn och lösenord. 

 

1.1 SMS – inloggning via textmeddelande 

Välj SMS som inloggningsmetod. 

• Skriv ditt telefonnummer. 

• Klicka på SKICKA SMS. 

 

Du får ett textmeddelande med en fyrsiffrig inloggningskod.  

• Skriv inloggningskoden i fältet ”Ange SMS-koden”.  

• Klicka på LOGGA IN MED KODEN.  

 

Inloggning via textmeddelande är klar!  

 

2 Konto – inloggning med användarnamn och lösenord 

Välj konto som inloggningsmetod. Du ska först skapa ett konto, därefter kan du logga in med din e-postadress 
som användarnamn och ditt lösenord.  

• Klicka på ”Ny användare?” 

 

https://kulkukeskus-tilaus-nightly.attracs.com/customer-portal/
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• Skriv din e-postadress i fältet och klicka på REGISTERA DIG.  

 

Applikationen meddelar att ett e-postmeddelande har skickat till dig. Öppna din e-post och meddelandet. Klicka 
på länken i meddelandet. 

• Skriv in ett lösenord två gånger i rutorna ”Nytt lösenord” och ”Bekräfta lösenord”. Lösenordet 

måste vara åtminstone 10 tecken långt. 

• Klicka på REGISTRERA DIG. 

 

• Fortsätt till inloggningen, ange din e-postadress som användarnamn och ditt lösenord och klicka på 

LOGGA IN. 

Inloggning via Konto är klar! 

 

2 Kundportal 

I kundportalen finns det två flikar högst uppe på sidan: Kommande resor och Tidigare resor.  

Dessutom finns det uppe till höger en ikon för egen profilinformation och utloggning.  

 

 

3 Boka en resa 

Välj på fliken Bokningar +SKAPA NY BESÄTÄLLNING. Boka en resa genom att fylla i formuläret. 

3.1 Resekonto / färdtjänst 

Överst på sidan väljer du först Resekonto om du har flera. Om du bara har ett resekonto väljs det automatiskt. 
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3.2 Startadress och destination 

Välj startadress under FRÅN rubriken. 

• Klicka på det översta textfältet. 

• Programmet listar föreslag till startadresser. Listan visar din hemadress samt adresser som 

används ofta.  

• Du kan välja en adress från listan genom att klicka på den. Du kan också skriva adressen i fältet.  

o Börja med att skriva gatunumret eftersom rätt adress kommer att listas snabbare. 

• I adressfältet kan du se den valda adressen. 

• Skriv vid behov noggrannare adressuppgifter, t.ex. lägenhetsnummer eller dörrkod i fältet 

Bostadsnummer / trappuppgång. 

Välj destination under TILL på samma sätt.  

Vägpunkten väljas genom att klicka på ”Välj vägpunkt” knappen. Ge adressen och trycka på ”Lägg till 
vägpunkt” knappen. 

 

 

3.3 Hämtning och övrig information 

Ange hämtningstiden under UPPHÄMTNING.  

• Klicka på fältet och välj från listan Datum och Tidpunkt. Förvalet är den aktuella dagen och 

följande heltimme.  

• Du kan också lämna Övrig information som kan vara nyttig för chauffören, till exempel ”Hämtning 

på innergården”. Informationen vidarebefordras till chauffören. 

• Här kan du också skriva om du önskar att samåka, det vill säga kombinera din resa  med en annan 

passagerares, t.ex. ”Samåkning med Mirja Mäkinen”. Operatören beslutar om samåkningen.   

• Om passageraren är ett barn, ange barnets ålder och längd.  
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Om du inte vill boka en returresa, spara bokningen genom att klicka SPARA högst uppe till höger.  

 

 

3.4 Returresa 

• Bocka för i rutan Returresa.  

• Välj tidpunkten du vill åka tillbaka. Du kan välja både Datum och Tidpunkt. Rutten ska emellertid 

vara samma som då du åkte från startpunkten till destinationen. 

Spara bokningen genom att klicka SPARA högst uppe till höger. 

 

4 Ändra eller avboka en beställning 

En beställning kan ändras eller avbokas om det är mer än 60 minuter till hämtningen.  

Välj på fliken Bokningar den aktuella beställningen från listan.  

Det öppnas en översiktsvy.  

 

Ändra bokning: 

• Klicka på ÄNDRA. 

• Bokningsformuläret visas, ändra den information du vill. 

• Kom ihåg att SPARA dina ändringar. 



Sida 6 / 6 

   

Avboka en resa: 

• Klicka på AVBRYT. 

• Klicka på BEKRÄFTA. 

Om du inte kan avboka resan via Kundportalen, kontakta Färdcentralen, tfn 09 231 216 60. 

Ifall det är mindre än 60 min kvar till hämtningstiden, förlorar du en resa från ditt resekonto.  

 

5 Ge respons 

Du kan ge respons om resan och chauffören efter skjutsen.  

• Välj Tidigare resor -fliken . 

• Välj den resa du vill utvärdera. En sammanfattning av resan visas. 

• Klicka på BETYGSÄTT DIN RESA. 

• Ge chauffören och resan ett betyg på 1–4 stjärnor och skriv en fri kommentar om du vill.  

• Klicka SPARA RESPONS. 

 

 

 

6 Min information 

Du kan se din personliga information under MIN INFORMATION. 

• Där hittar du all information om dig som har registrerats i din kundprofil.  

• Om det finns fel i informationen, kontakta din hemkommun.  
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