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ENDIS
Sådan afgiver du tilbud i ENDIS
Når ENDIS har annonceret en ny opgave vil du modtage en mail med denne oplysning. Herefter gør
du følgende:
Tjek eventuelt din SPAM mail hvis ikke du modtager svar fra os.
Følg nummereringen 1,2,3…osv. Det er vigtigt du tager et ”step” ad gangen
Når der bliver bekendtgjort en opgave i en kategori hvor du er optaget, modtager du en mail med
besked om, at du har mulighed for at afgive tilbud. HUSK: Fra du modtager en mail om at der er en
ny opgave har du minimum 10 dage til, at afgive tilbud, log derfor ind med jævne mellemrum og se
om der er dokumentopdateringer eller svar på eventuelle spørgsmål.
Forvent, at det de første gange kan tage 10-20 minutter at, uploade tilbud.
Teknisk support kan fås på +45 70 60 53 34 – øvrige spørgsmål vedr. procedurer mv: Steen Jensen,
Whale24 SJ@whale24.com eller +45 20515657
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Gå til www.wdis.dk
Indtast dit brugernavn og kode og vælg ”Log på”
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Klik på ”Meddelelse”

Vælg det konkrete miniudbud ”Nyt miniudbud”
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”Er opgaven interessant” Klik på ”Ja” såfremt du ønsker at afgive tilbud. Klik på ”Nej” hvis du
ikke ønsker at deltage.
Klik på ”Download alle filer” og download de tilgængelige materialer ned på dit skrivebord
Gennemgå dokumenterne (Miniudbudsbetingelser + Bilag 3 Tilbudsgivers tilbud + Øvrige
dokumenter i samlet pakke.)
.
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Såfremt du har spørgsmål til materialet, stilles disse i den viste boks. Når der er svar, også på andre,
rådgivers spørgsmål modtager du en mail, der oplyser, at der er nye dokumenter eller svar på
stillede spørgsmål. Svar kan læses ved at klikke på ”Beskeder” i venstre kolonne. Opdaterede
dokumenter vil være placeret under ”Vedhæftede filer” i højre side
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Når du har udarbejdet dit tilbud i bilag 3 og er klar til, at afsende det vælges ”Afgiv Tilbud”.

Klik på ”Upload” i højre hjørne. Upload dit udfyldte bilag 3 og eventuelt supplerende dokumenter
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Har du bemærkninger eller andet du vil oplyse ENDIS kan du påføre det under ”Detaljer” –
Udfyld Titel” Navngiv dit tilbud. Herefter klik på ”Afgiv tilbud”
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Klik nu på ”Ok”
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Tilbud sendt. Du modtager nu en mail med følgende besked:
Indbakke
no-reply@pidis.dk <no-reply@pidis.dk>

11.34 (for 0
minutter siden)

Kære Erik Hansen,
Dit tilbud er blevet sendt til ERHVERVSHUS NORDJYLLAND S/I
Med hilsen
WDIS-teamet
https://www.wdis.dk

Supplerende funktioner
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Korrektion af allerede uploadet tilbud
Ønsker du at ændre i dit tilbud – upload nyt dokument eller trække dit tilbud gå til ”Tilbud” og
”Igangværende” – klik på tilbuddets navn – under overskriften ”Titel”
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Klik på ”Træk tilbud tilbage” uanset du kun har justeret i et dokument og sig ok til ” Er du sikker
på, at du vil slette dette tilbud?
OBS: KLIK IKKE PÅ ”RET TILBUD”

17

Gå herefter til ”Miniudbud” og ”Igangværende” og find udbuddet og klik på udbuddet
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Gå herefter tilbage til step 10 på side 4 i nærværende vejledning og afgiv det korrekte tilbud.
(Upload det fulde tilbud igen)
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Upload ESPD efter man er registreret i WDIS
Metoden er:
1. Gå til Indstillinger og vælg ”ESPD”
2. Tryk: ”Upload ny espd”
3. Tilknyt espd til kategorien
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Se hvilke kategorier du er tilmeldt
Du kan få et overblik over de programmer, fagområder og underkategorier din virksomhed er
prækvalificeret i ved at log på din profil og klik på ”Indstilling” og ”ESPD”

Her findes oversigten
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Tilknytning af flere programmer, fagområder og underkategorier
Ønsker du at tilføje flere programmer, fagområder og underkategorier gøres dette ved først et klik
på ”Ordregivere” og dernæst klik på ”Ansøg hos flere Ordregivere ( to valgmuligheder)
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Vælg program og fagområder og klik de nye underkategorier af og klik på ”Næste”
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Klik på ”Send oplysninger” og klik på OK

Klik på ”OK”
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Ansøgning om optagelse i de nye kategorier er nu fremsendt til ENDIS, der behandler ansøgningen
og giver meddelelse herom ved at sende en meddelelse til din profil på ENDIS samt email.
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Tilknytning af flere brugere på din profil – Gå til Indstillinger og vælg Brugere
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Klik ”Opret ny bruger” i højre hjørne. – indtast e-mail, navn og telefonnummer på den nye bruger
og klik på ”Gem ændringer” – ny bruger er nu oprettet
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