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Information om ID06
Från ansökan om konto till kort i handen
Vad krävs för att göra en ansökan?
Följande behöver du ha till hands för att kunna göra en ansökan:
Krav


Du behöver vara ansvarig firmatecknare för företaget för att få göra en ansökan om
konto.

Dokument (i elektroniskt format)



Registreringsbevis från Bolagsverket som inte är äldre än 1 månad samt registerutdraget
ifrån Skatteverket, max 1 månad gammalt. Det måste framgå att bolaget är registrerad
för F-skatt samt för moms.
Har du en enskild firma som inte är registrerat hos Bolagsverket efterfrågar vi endast
Registerutdrag ifrån Skatteverket.
Företagets logotyp i .jpg format som används för att trycka logotyp på korten.

Notera att det även går bra att skicka in registreringsbeviset och registerutdraget tillsammans
med delgivningsbeslutet.
Information




Leveransadress
Faktureringsadress
Uppgifter om delegerade beställare (om detta är aktuellt)

Ansökan
Ansökande part fyller i ”Ansökan ID06-konto” på Areffs ID06 webbshop,
https://id06.areff.se/id06_kort, där bifogar den ansökande parten även sitt registeringsbevis
samt logotype.

Areff granskar din ansökan
Om företaget uppfyller kraven för ID06 så tar Areff fram ett delgivningsbeslut, som skickas via
mail till Firmatecknaren för underskrift. Detta delgivningsbeslut innehåller företagets
registrerade uppgifter och data för samtliga beställare. I delgivningsbeslutet står det också att
enligt PUL-lagen måste firmatecknaren godkänna att Areff lagrar personuppgifter i en ID06databas.
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Ni returnerar Delgivningsbeslut
När ni som ansökande företag har mottagit och kontrollerat att samtliga uppgifter är korrekta så
skriver firmatecknare under delgivningsbeslutet och returnerar det till Areff.
Försändelsen skickas till:
Areff Systems AB
Box 23
372 21 RONNEBY
Märk försändelsen "Ansökan om ID06-konto".

ID06-konto aktiveras
Det signerade delgivningsbeslutet arkiveras hos Areff och samtliga godkända
beställningskonton för det godkända företaget aktiveras. Inloggningsuppgifter skickas till
respektive beställare via mail.
Efter detta så kan samtliga godkända beställare logga in i Areffs app ID06kort eller i Areffs
webbshop och beställa kort.

Areffs ID06 app - ID06kort
Beställ ID06 var du än befinner dig
Areffs ID06 app fungerar lika bra i din mobiltelefon och läsplatta som den gör i din dator. På så
sätt kan du göra dina beställningar ute på bygget, på kontoret eller var du än befinner dig.
Ta foto till ID06 kort direkt med din mobiltelefon eller läsplatta
Vid beställningen kan du välja mellan att ta ett foto direkt med din mobilkamera eller läsplatta
du kan också välja att ladda upp ett befintligt foto. Snabbt och enkelt!
Påminnelse när det är dags att beställa nya ID06 kort
Ställ in när du vill ha påminnelser - därefter beställer du med några få knapptryckningar nya kort
till befintliga användare.
Areffs ID06 app – allt i ett
Areffs ID06 app ger dig en övergripande bild utav alla dina ID06 kort - vilka kort som är aktiva,
inaktiva och om det är något eller några kort som behöver förnyas. Beställ nya kort baserat på
dina tidigare beställningar.
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Areffs webshop
I Areffs ID06 webbshop kan du enkelt beställa ID06 kort till din personal. Du kan även beställa
tillbehör såsom korthållare med lanyard eller bältesklämma.
Areffs ID06 webbshop är anpassad för att det ska gå så smidigt som möjligt för dig som
användare. I systemet är det enkelt att beställa ID06 kort samt att få en överblick på dina
beställningar.
Vid beställningen laddar ni upp personbild, filformat skall vara jpg. och bilden får vara max 2 Mb
stor, och matar in personuppgifterna. Innan ni beställer ett kort får ni en förhandsgranskning
där ni kan se hur kortet kommer att se ut. Ni kommer även kunna beställa korthållare till era
kort. Ni kan också återanvända data från en gammal beställning i en ny beställning, allt för att er
hantering ska gå så smidigt som möjligt.

Leveranstid
1-2 vardagar.
Självklart vill vi hjälpa dig att få ditt kort så snabbt som möjligt! Skulle det vara brådskande -ta
kontakt med oss så hjälper vi dig!

Kontakt
Tveka inte att höra av dig till oss på Areff om du har några som helst frågor eller funderingar!
Areff Systems AB
Box 23
372 21 RONNEBY
TEL +46 455 616006
MAIL id06@areff.se
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