
 Beställningen mailas till support@vanerenergi.se 
 

Uppgiftsunderlag för programmering av Tellus Hänvisningssystem  
Vilken information skall lämnas I detta fält skriver du in. Tabellen 

justeras efter innehåll automatiskt.  

För och Efternamn       

Anknytningsnummer       

Titel       

Huvudorganisation (Företaget)       

Underorganisation (Ev. avdelning)       

Chef       

Mail       

Faxnummer       

Ärenden (skall besvara frågan från inringande part: Jag söker någon som har hand 
om…) dvs, vad har du som anställd hand om? Det kan vara 1- hur många som 
helst. 

      

Besöksadress       
Huvudadress       
Eventuell info som skall vara dold för andra än telefonist (kan vara ex. hemnummer)       
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