Brukermanual for Bedriftsweb, Parkering i Bergen

1. For å opprette en bedriftsprofil må man først registrere bedriften på nettsiden:
https://bergen-permit.giantleap.no/business.html#/login
2. klikk på «Ny bruker» Her fyller man inn de påkrevde feltene og klikker så på «Opprett
bedriftsprofil»
Det blir nå sendt en automatisk e-post som må bekreftes for å få tilgang til bedriftsweb.
3. Logg inn med brukernavn og passord.
4. Klikk på «Betalingskort» i menyen til venstre. Her registrerer man det betalingskortet som en
ønsker å benytte i Parkering i Bergen appen.
5. Klikk så på «Ansatte» i menyen og deretter på de tre blå prikkene øverst til høyre. Her velger man
«Legg til ansatte» og skriver inn den ansattes mobilnummer. Klikk så «Lagre»
6. Klikk igjen på de tre prikkene og velg «Rediger tilgang til bedriftens betalingsmiddel» Her haker
man av for de ansatte som skal ha tilgang til betalingskortet, klikk deretter lagre oppe til høyre.
7. Den ansatte kan nå velge å betale med bedriftens betalingskort når man starter en parkering i
appen. Ingen av kortdetaljene er synlige og man kan kun betale for produktene som finnes i
appen Parkering i Bergen.

For oversikt over alle transaksjoner og kvitteringer velger man «Ordrehistorikk» og klikker så på feltet
«Ansatte».
Kontaktinfo Bymiljøetaten:
Telefon: 55 56 56 90. E-post: boligsone@bergen.kommune.no

Dag/uke/månedsparkering håndverker

1. Last ned appen «P i Bergen» fra App store eller Google Play
2. Start appen og registrer deg som ny bruker.
3. Registrer et betalingskort, ønsker man å bruke et firmakort kan firmaet opprette en
brukerprofil på Bedriftsweb, se «Brukermanual for Bedriftsweb»

Dette er en parkeringsavtale som gjelder i boligsone 2-29 i Bergen.
Håndverker-avtalen kan ikke brukes på parkometer/automat plasser.
For å bruke dette produktet må du være en håndverker på arbeidsoppdrag for en
virksomhet registrert i Foretaksregisteret og Merverdiavgiftsregisteret.
Arbeidets art må tilsi at du har et behov for å parkere i sonen.
Kjøretøyet må være registrert på, eller innleid av virksomheten.
Kjøretøyet må ha grønne skilter eller logo fra virksomheten
Avtalen gjelder fra kjøptidstidspunktet og 24 timer/ en uke/ en måned.
Pris dag kr 115,- uke kr 460,- måned kr 1840,-

Kontaktinfo Bymiljøetaten:
Telefon: 55 56 56 90. E-post: boligsone@bergen.kommune.no

