
Os i Coop v. 1.5
Kom hurtigt i gang med Os i Coop.

Os i Coop er vores allesammens medarbejderapp med alt fra 
kommunikation til vagter, alarmer og kontaktoplysninger.

Har du brug for den fulde vejledning, finder du den på CoopNet
– Søg på Vejledning til Os i Coop.
I denne intro beskrives det, du skal vide for at komme i gang.

God fornøjelse ☺

Senest opdateret marts 2020
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Forside og login

Indhold til Coops ansatte finder du ved login fra    
app’ens øverste højre hjørne.

Du logger på med dit Coop BrugerID, som også 
bruges til Fjernskrivebordet, Fiori, Quickcoop og 
flere andre Coop systemer.Hent ’Os i Coop’

• Søg på ’Os i Coop’ på Appstore eller 
Google Play og installer app’en.

• Find dette ikon på din Smartphone og 
åben app’en
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Log på med dit BrugerID 
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Find BrugerID via Brugerselvbetjening

Ledere kan finde BrugerID på ansatte på eget/egne kardex på 
Brugerselvbetjening (NB virker kun fra en Coop pc!). Den fulde 
vejledning til Brugerselvbetjening findes på Coopnet ved søgning på 
‘Vejledning brugerselvbetjening’. 

Men her et par hurtige fif:
• Find BrugerID på dine medarbejdere under ‘Kontoadministration 

for Ledere’. Det er desværre ikke muligt at trække en liste med alle 
numre på én gang.

• Samme sted kan du nulstille password for dine medarbejdere. Klik 
på ‘reset password’. Du skal angive en grund til nulstilling. Fx 
‘Glemt password’.
• Medarbejders password er nu Coop + fødselsdato → altså 

Coop250301, hvis medarbejderen er født 25. marts 2001
• Medarbejder skal skifte til et nyt password, for at kunne 

bruge BrugerID.
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https://brugerselvbetjening.intra.coop/


Acceptér vilkår for 
Os i Coop for at 
kunne bruge den.

Coop privatlivspolitik 
gælder naturligvis 
også for Os i Coop.

Ved første login vælger 
du, hvilke kategorier du 
ønsker at modtage nyt 
fra.

Markér de kategorier, du 
ønsker nyt fra og tryk på 
Gem. 

Muligheder afhænger af 
din kæde.
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https://ansvarlighed.coop.dk/ansvarlig-arbejdsplads/privatlivspolitik


Nyheder

Nyheder er en-vejs
information fra 
Coop, fra din kæde, 
ledere i din butik og 
om fag, der 
interesserer dig.

Fra      i øverste højre hjørne, kan du 
søge på tidligere nyheder. Der ligger 
nyheder fra for 90 dage tilbage i 
tiden.

Er du leder har du et + i øverste højre 
hjørne. Herfra kan du skrive en nyhed 
til alle ansatte på dit kardex.
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Grupper

Grupper er mange-til mange 
kommunikation på tværs af kolleger i 
Coop.

Dine kolleger kan kommentere på dit 
opslag, så I kan have en dialog. Du får 
en notifikation, hvis en kollega 
kommenterer.

Husk at vælge målgruppe, når du 
opretter et gruppeopslag: vælg fx ‘Min 
butik’, ‘Min kæde’ eller en faggruppe 
som ‘Frugt & grønt’.

Alle kan oprette et opslag under 
grupper. 

Det gør du fra +.
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Alarmer

Alarmer giver dig hurtig information 
om røde og gule alarmer til dit 
kardex.

Bemærk at den fulde information 
findes på CoopNet. 

Røde alarmer skal kvitteres på 
CoopNet.
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Vagter

Vagter giver dig 
hurtigt overblik over 
dine og dine kollegers 
vagter 4 uger frem. 

Klikker du på > ud for 
en vagt, ser du hvem 
og hvornår dine 
kolleger er på arbejde 
den dag. 
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Data opdateres 3 
gange i døgnet. I 
øverste venstre hjørne 
er angivet, hvornår 
seneste opdatering er 
sket.



Læring – uddannelsesplan

For at afspille en digital læring, 
se kursuskataloget eller fra- og 
tilmelde dig kurser, skal du 
videre til SuccessFactors
mobil. Det kommer du både fra 
den enkelte læring, men også 
fra øverste højre hjørne.

Har du ikke tidligere benyttet 
SuccessFactors mobil, skal du 
følge vejledning til download.

Har du tidligere hentet 
SuccessFactors mobil, kan du 
logge ind i app’en her fra.

.
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Læring er dit hurtige overblik 
over din uddannelsesplan. Er 
du tilmeldt enten et fysisk 
kursus eller en online læring, 
fremgår det her.

Ved klik på et kursus, kan du se 
detaljer om tid og sted.

Retur til indholdsfortegnelsen



‘Burger menu’ – andre funktioner

Os i Coop giver 
også adgang til en 
række funktioner, 
der ikke er 
placeret i 
navigationen i 
bunden af app’en.

De ligger i app’ens
‘burger menu ‘.

Find beskrivelse af 
alle funktioner i 
den fulde 
vejledning – find
den på CoopNet.

Telefonbog: søgbar og baseret på 
kardexdatabasen

FAQ: kædespecifikt vidensbibliotek. Søgbar.

Akutnumre: hvem ringer du til når uheldet 
er ude? Kædespecifikt.

Indstillinger: hvad vil du abonnere på og 
modtage notifikationer på?

Vilkår for app’en: Regler og god skik + link 
til Coops privatlivspolitik

Log ud: slå nemt alle notifikationer fra, ved 
at logge ud

ServicePortalen: nem adgang til blanketter 
og egne sager

Aktive brugere: Overblik over brugere på 
dit kardex

Kontakt kolleger: Ring eller SMS til kolleger 
i din butik
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Kort fortalt finder du:



Support på Os i Coop - fejl eller spørgsmål?

Giver denne guide dig ikke svar på spørgsmål om app’en, så tjek den fulde 
vejledning på CoopNet – søg på ‘Vejledning til Os i Coop’.

Oplever du fejl, så meld dem ind. Fejl kan for eksempel være, at du ikke kan 
logge ind, at der er tekniske fejl, eller at dine rettigheder og nyheder ikke 
svarer til din butik og stilling.

Du kan fejlmelde via Serviceportalen, som du nemmest finder i app’ens
‘burger menu’. Kan du ikke komme på Os i Coop, kan du også finde 
ServicePortalen på CoopNet.

I forbindelse med fejlmelding kan vi få brug for nedenstående oplysninger –
så hav gerne disse klar:

• Hvilken mobil er der tale om? - Fx Samsung Galaxy S9 eller iPhone 8
• Styresystemets versions nr. - Fx 12.3.1 (findes i mobilens generelle 

indstillinger)
• Version af Os i Coop - Findes nederst i ‘Burger menu’en’
• Dit fulde navn - Fx Niels Nielsen
• Dit brugerID - Fx CO0PX-12345
• Din stilling - Fx: Salgsassistent
• Hvilken fejl oplever du? - Fx: Jeg kan ikke logge på app’en…
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