ORDERFORMULÄR

Tillbehör till Phoniro Care med digitalpenna
pantone 288

Med detta orderformulär kan ni beställa tillbehör till Phoniro Care enligt nedan.
När orderformuläret är ifyllt kan ni skicka det per e-post till order@phonirosystems.se.
LEVERANSUPPGIFTER
Beställningsdatum

Faktureringsadress (om annan än lev. adress)

Kund
Beställarens namn
Beställarens telefon

Referens (för fakturering)

Beställarens e-post

Mottagarens uppgifter (Om andra än beställarens uppgifter)

Leveransadress
Övrigt (t ex avtalspartners)

BLANKETTER
Blanketter levereras från tryckeriet i en separat leverans vid beställning av 100 st eller fler.
Vid beställning av blankettdesign se ”Beställning av blankettdesign”.
Beställning av befintlig blankett
Beräknad leveranstid från inkommen beställning är 15 arbetsdagar med undantag för kundanpassade Kringtidskort där beräknad leveranstid är 20 arbetsdagar.
BLANKETTYP1

RUBRIK PÅ BLANKETTEN

VERSION OCH
TC-KOD²

ARTIKELNAMN

ARTIKELBESKRIVNING

VERSION OCH
TC-KOD²

Insatsetikett

ANTAL
SIDOR

PAPPERSFÄRG

ANTAL

PAPPERSFÄRG

ANTAL

(om annan än vit)

(om annan än vit)

Registrering av insatser vid dörren. Avser
antal A4-ark med 12 st insatsetiketter.

Ange verksamhetsområde
(t.ex. Hemtjänst, SÄBO):
Kundanpassade
Kringtidskort

För registrering av Kringtids-aktiviteter.
Säljs 10 st/förpackning

¹ T.ex. avprickning, anteckning, genomförandeplan, kundanpassade kringtidskort eller övrig blankett.
² Se text på blankettens vänster- eller nederkant.
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Beställning av befintlig blankett
Vid beställning av ny eller förändrad blankettdesign fyll i fälten nedan. Bifoga gärna ett designunderlag. Vid frågor kontaktar
vi dig. Vi skapar en design av blanketten inom 5 arbetsdagar som ni sedan godkänner innan den skickas till tryck. Beräknad
leveranstid efter godkänd design är 15 arbetsdagar med undantag för kundanpassade Kringtidskort där beräknad leveranstid
är 20 arbetsdagar.
BLANKETTYP3

RUBRIK PÅ BLANKETTEN

ANTAL
SIDOR

BIFOGADE FILER

(ange filnamn)

ÖVRIGT

(t.ex. pappersfärg)

ANTAL

Övriga tillbehör
Beräknad leveranstid från inkommen beställning är 5 arbetsdagar. Med undantag för beställningar
innehållande Anoto Digital Pen där leveranstiden är 10 arbetsdagar.
ARTIKELNAMN

ARTIKELBESKRIVNING

Anoto Digital Pen

Digital penna inklusive kork,
dockningsstation och 3 st extra stift.

Kork

Säljs styckvis.

Bläckstift

Till Anoto Digital Pen. Säljs 5 st/förpackning.

ANTAL
Ange antal av beställt
antal pennor som är
”ersättningspennor”⁴

Dockningsstation
Laddare

För koppling till dockningsstation vid laddning av penna via eluttag.

Mobipenband

Band med fäste för att bära pennan kring halsen.

Pennfodral

Vattenavvisande fodral med blixtlås, inklusive band och karbinhake.

Personalkort

Till Mobipen 3. Säljs 25 st/förpackning.

Batteritest
Kvittensetikett

Registrering av start/slut vid dörren. Säljs 100 st/förpackning.

Skyddsfilm till insatsetikett

Till insatsetiketten. Säljs 100 ark/bunt (4 st remsor/ark).

Kringtidskort (standard)

För registrering av kringtids-aktiviteter.
Säljs 10 st/förpackning.

Obs! Markera om detta är
er första beställning av
Kringtidskort (standard)

³ T.ex. avprickning, anteckning, genomförandeplan, insatsetikett, kundanpassade kringtidskort eller övrig blankett.
⁴ Penna ersätter borttappad, trasig eller reklamerad penna.
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