
Tillykke med jeres nye bogprojekt, jubiiii nu kan I komme igang med jeres egen KlasseBog. 

Registrerer jeres projekt HER 

Via linket kan I logge ind på din konto, eller oprette en konto såfremt det er første gang.

Når I allerede har oprettet jeres konto, kan I logge ind på kundeportalen HER

I kundeportalen kan I se jeres aktive projekter. Det er her I finder det bogprojekt I er startet på 
og gerne vil forsætte redigeringen. Vi gør opmærksom på at man kan lave flere bøger, men 
bare sende én til tryk med nøglekoden + ekstraeksemplarer af den aktuelle klassebog. 

(Bemærk at man ikke kan oprette sin konto her. Dette I gøre når man starter et projekt)

Vejledning til KlasseBog

OBS! Opdateres til dansk 
tekst i begyndelsen af 2023

Teknisk support 69 14 77 22
Trykkeriet har altid dygtige folk klar til at hjæ

lpe m
ed support

https://orders.denlilleforfatter.dk/?fsaction=OnlineAPI.create&id=44.ZmJjZGNmMTY.n_5b_l6J3AlHgj-ys5wKdOG-9LGlU07JMNQDfkzHAeqMATus2FY8PUUeabANHqGy
https://account.denlilleforfatter.dk


Mine ordrer 

Dette er ordre der er bestilt/leveret 

Klik på Den Lille Forfatter logo øverst 
i venstre hjørne, og se din konto.

Onlineprojekter 

Dette er igangværende projekter. Her kan man vælge et projekt og trykke ”fortsæt redigering” 
hvorefter man vil blive ført ind i redigeringsvinduet igen.

Kontoindstillinger

Her kan I ændre jeres personlige oplysninger og adresse.

KlasseBog Nøglekode skal bruges i feltet i det sidste step i indkøbskurven. I vil derefter se at 
beløb til betaling går i 0,00, såfremt I ikke har tilføjet ekstra sider. KlasseBog har 32 sider, ekstra 
tilkøbes. Prisen er 4 kr. per ekstra side. OBS! SIDETALLET SKAL ALTID KUNNE DELES MED 4.

Det er også her I køber jeres ekstraeksemplarer til elever, før klassebogen sendes til tryk.
På tilsendt Nøglekort hvorpå nøglekoden er oplyst, kan man nederst se nøglekodens værdi. 

Teknisk support 69 14 77 22
Trykkeriet har dygtige folk siddende klar til at hjæ

lpe m
ed support

Betaling

NØGLEKODE
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