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Region Värmland och Värmlands kommuner har nu möjlighet att välja leveransavisering vid 

beställning i Guide genom OneMed Visibility. Leveransavisering innebär att mottagaren kan följa sin 

order i realtid från dess att ordern registreras, genom hela logistikflödet, fram till levereras. 

När ni väljer leveransavisering för er beställning, så innebär detta att tre aviseringar skickas till 

mottagaren per beställning. Vid varje avisering skickas en länk till mottagen via e-post eller SMS 

(kräver Smartphone). 

En avisering skickas till mottagaren vid följande tre tillfällen per order: 

1. OneMed har mottagit din beställning 
Efter att ni har lagt er i beställning i Guide, så registreras ordern hos OneMed. Vid 

registreringen skickas en avisering via e-post eller SMS till mottagaren med en länk till 

OneMed Visibility. 

2. Din beställning är redo att lämna vårt lager 
När kundordern är färdigplockad och står färdig att lämna OneMeds lager, så skickas en 

avisering via e-post eller SMS till mottagaren med en länk till OneMed Visibility. 

3. Din order är lastad för leverans idag 
När kundordern har lämnat sista sorteringsterminalen markeras den som lastad för leverans 

till mottagaren samma dag. Samtidigt skickas en avisering via e-post eller SMS till 

mottagaren med en länk till OneMed Visibility. 
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Aktivera leveransavisering på en beställning i Guide 

För att aktivera leveransavisering på en beställning i Guide behöver ni vid beställningsgodkännande 

först klicka i rutan om mottagaren önskar få leveransavisering via E-post eller SMS. Vänligen 

observera att SMS kräver användning av smartphone, eftersom information om leveransen inte 

framgår i texten i det SMS som skickas, utan kräver att mottagaren kan öppna länken som skickas. 

 

 

 

När ni har valt aviseringsform, blir ett nytt fält synligt där ni kan fylla i mottagarens e-post om 

avisering via e-post väljs, eller mottagarens mobiltelefonnummer om SMS-avisering väljs. 

 

 


