
Långsiktig affärspartner
Vi på HKScan Agri är knappt 30 anställda som utgår från tolv orter 
i landet. Genom vår rikstäckande verksamhet kan vi erbjuda dig 
en egen inköpare, oavsett var din gård är geografi skt belägen. Vi 
är en långsiktig partner som du snabbt kan ta kontakt med för att 
diskutera olika typer av inköpsfrågor.

Kompetent personal
Genom vår kompetenta personal kan vi bland annat erbjuda dig 
unika fördelar i vår förmedlingsverksamhet. Med en jämn tillförsel 
av livdjur får du en stor marknadsmässig fördel genom fulla stallar, 
vilket skapar en rationell produktion och en ökad effektivitet. Stora 
insättningar vid enstaka tillfällen ger dig också ett bra fl öde i din 
produktion och minimerar risken för smitta.

Marknadsledande på alla djurslag
Genom vårt välkända varumärke Scan har vi en kontinuerlig och 
stabil avsättning på samtliga djurslag. Det innebär bland annat att 
vi kan erbjuda dig en jämn och för dig anpassad produktionsplan 
efter dina förutsättningar och behov. En plan som du lägger upp 
tillsammans med våra inköpare som är väl insatta i marknadens 
behov och efterfrågan på olika djurslag, raser, vikter etc. över året. 

HKScan Sweden AB
0771 - 500 500

http://www.hkscanagri.se
www.twitter.com/HKScanAgri_SE

Internettjänst för 
leverantörer

HKScans internettjänst ger dig som 
    kontraktsleverantör tillgång till bl.a.
 • Nyheter & affärsinformation från bloggen
  • Fullständig slaktstatistik & arkiv
   • Reskontra- och sparkontosaldo 
    • Anmälan av slakt- och livdjur
     • Slaktdata on-line 
      • Livdjurstorg
       • Avräkning
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Logga in på internettjänsterna via datorn eller mobilen
För att kunna läsa information och använda olika applikationer i 
vår internettjänst måste du logga in. Inloggningssidan hittar du på 
adressen ext.hkscanagri.se eller klicka på Logga in-knappen i den 
övre listen på http://www.hkscanagri.se. Inloggningssidan öppnas.

Struktur och innehåll
HKScans internettjänst består av en nyhetssida, en informations-
meny överst samt snabbknappar till olika applikationer till höger. 

Applikationer nås via raderna på menysidan
Anmäl:    Slaktanmälan går att göra/justera fram till kl. 24 tis
     dag före slaktvecka. Inför helger stängs slaktanmälan
     någon dag tidigare.

Visa:     Visar sammanställning av din anmälan.

FCI:     Godkännande av FCI för grisar till slakt.

Livdjur:     Indelning i Gris respektive Nöt. Under de båda djur-
     slagen kan du anmäla och beställa smågris, livsvin
     samt livkalv. På Livdjurstorget visas vilka nötbesätt-
     ningar eller grupper av djur som är till salu.

Slaktstatistik: Visar preliminärt slaktresultat löpande. Klicka på 
     ”djurslag” för slaktlista. Gris klicka på ”datum” för 
     sammandrag över leveransen aktuellt nr och dag. 
     Slaktstatistik fullständig statisk lamm och boskap.  
     Uppgifter fylls på efter avräkning är klar och 
     visar tillväxt mm.

Självfaktura:   Publiceras två vardagar efter slaktvecka. 

Info avräkn.:    Förklarar sammandrag och slaktstatistik gris.

Kreditsaldo:    Aktuellt saldo på dina krediter hos Sveriges Djurbönder.

Årsbesked:    Listar dina engagemansbesked från Sveriges Djurbönder. 

Saldobesked:    Information om din insats hos Sveriges Djurbönder. 

Ange dina inloggningsuppgifter
När du ska logga in anger du 
Typ: Leverantör 
Nummer: 123456
Signatur: xxxx (fyra bokstäver)
Lösenord: yyyyyy (valfritt lösenord minst sex bokstäver eller siffror). 
Tryck därefter på knappen Logga in.
Om du har ett Facebook-konto kan du lägga till Facebook e-postadressen 
under menypunkten ”Mina inställningar” och vara inloggad via Facebook.

Support
Vid tekniska problem läs tips på vår Supportsida under Kontakta 
oss. Har du ytterligare frågor eller andra problem är du välkommen 
att kontakta oss på mail till slaktanmalan@hkscan.com eller på 
telefon 0771-500 500 välj internettjänst, telefontid måndag - tisdag 
kl 8 - 16 samt onsdag - fredag kl 8 - 12.

Bild av förstasidan av Internettjänsterna samt sidan som visas när  användaren 
klickar på menyn längt uppe till höger.


