
Statens Facility Management
Sådan bruger du Coors app



Fra d. 1 maj 2022 vil statens facility management med Coor som leverandør stå for FM-services på 
din arbejdsplads. 

FM står for facility management og betyder, at Coor skal stå for rengøringen, kantinedriften, den  
tekniske service af anlæg som fx kaffeautomater og vedligehold af udearealer på din arbejdsplads. 
Om det er alle områder, Coor skal varetage, afhænger af, hvor du arbejder. Hvis du er i tvivl om, 
hvilke services Coor skal udføre hos jer, kan du læse mere på Bygningsstyrelsens hjemmeside. 

I den forbindelse har Coor lavet en mobilapp, Coor My Workplace, der skal hjælpe med at gøre din 
hverdag på arbejdspladsen lettere. Du kan også tilgå de samme funktioner på Serviceportalen på 
din PC og tablet. Hvis du vil bruge Serviceportalen, kan du klikke her.

På de følgende sider kan du danne dig et overblik over appens funktioner.

o Sådan henter du appen

o My Workplace App

o Bestilling / Fejlmelding

o Kontakt 

INDHOLDSFORTEGNELSE

VELKOMMEN

https://bygst.dk/sfm-kunder-boelge-2/
https://www.coor.dk/
https://serviceportal.coor.dk/Bygningsstyrelsen/


Coor My Workplace er tilgængelig på både App Store (til iPhone-telefoner) og 
Google Play (til Android-telefoner).

Du downloader appen på: 
App Store
Google Play

Du kan også scanne ovenstående QR-kode med din telefon for at komme direkte til appen, så du kan 
hente den. De fleste smartphones har indbygget QR-scanning i kamerafunktionen, så du skal blot  
tænde for dit kamera og holde linsen over QR-koden. Klik derefter på linket, der kommer frem.

Alternativt kan du selv finde den ved at taste ’Coor My Workplace’ ind i søgefeltet øverst i din foretrukne 
app-butik. Herefter trykker du blot ’Download’ eller ’Installér’. 

Hvis du selv søger efter appen, vil du muligvis støde på andre Coor-apps end Coor My Workplace. Vær 
derfor opmærksom på, at den app, som du skal bruge, har følgende som logo: 

Når du har hentet og installeret appen, vil du blive bedt om at logge ind. Du skal bruge dit single sign-on 
til at logge ind på appen, som er: navn@styrelse.dk. 

Hvis din arbejdsplads er kunde hos Statens IT og har MIA-telefoner, skal du muligvis hente appen via 
Secure Hub og følge trinnene 1-11. Hvis din arbejdsplads ikke er kunde hos Statens IT, skal du følge 
trinnene 6-11.

1) Åbn Secure Hub og klik på de tre streger 
    øverst til venstre.
2) Vælg ’Butik’.
3) Klik på luppen øverst til højre for at 
    åbne søgefeltet.
4) Indtast ’Coor My Workplace’, så appen
    kommer frem.
5) Klik på ikonet og derefter ’Tilføj’.

Nu er du klar til at bruge appen.

SÅDAN HENTER DU APPEN

6) Indtast din mailadresse.
7) Indtast din mailadresse i Statens SSO.
8) Indtast: PROD\bnummer + dit password til PC.
9) Indtast engangspassword, du modtager på mail    
    eller sms.
10) Acceptér betingelserne og klik Continue.
11) Vælg din lokation.

https://www.apple.com/dk/app-store/
https://play.google.com/store/apps


Coor My Workplace hjælper dig i din hverdag. Med appen får du nemlig de vigtigste funktioner til din 
arbejdsplads samlet ét sted.

I appen kan du fx fejlmelde ting, der ikke virker. Og hvis din lokation har FOOD by Coor-kantine, kan du 
se, hvad der er til frokost og bestille mødeforplejning og takeaway. Hvis du har FOOD by Coor-kantine,
vil menulinjen have punktet Mad. Hvis ikke, vil menulinjen i stedet have punktet Serviceydelser.

På første side nederst i appen kan du se:

Home
Tryk her for at navigere tilbage til forsiden. 

Indmeld
Tryk på denne, hvis du vil bestille eller 
fejlmelde services. Tryk på plusset for at:  
- Scanne QR-kode.  
- Udfylde formular til bestilling eller fejlmelding. 
- Ringe til os. 

Kontakt 
Tryk på denne, hvis du vil i kontakt med os. 

Serviceydelser
Her kan du se jeres rengøringsplan.

Mad  
Her kan du bestille mødeforplejning og takeaway.

More
Punktet uddybes på næste side.

MY WORKPLACE APP



More
Under dette punkt kan du stille os et spørgsmål, se 
vores FAQ og tilgå indstillinger. 

Stil et spørgsmål
Har du et spørgsmål til fx vores rengøring eller kantine, 
kan du sende dem til Coor her. 

FAQ
Her kan du finde svar på de oftest stillede spørgsmål.

Indstillinger
Her kan du ændre dine kontaktoplysninger som e-mail 
og telefonnummer, vælge om appen må sende dig 
notifikationer og læse vores privatlivspolitik.



Tryk på Indmeld og derefter plustegnet for at 
udfylde formular.

Tryk på bestilling / fejlmelding, så kommer formularen frem nedenunder. Udfyld den formular, som du har brug for og 
afslut med Registrer. Under punktet fejlmelding kan du angive, om det er en klage eller ej.

Bestilling eller fejlmelding af services

  1             2        3

1
2

3

BESTILLING / FEJLMELDING



Hvis du har spørgsmål vedrørende Coor, kan du nemt komme i kontakt med Bygningsstyrelsen via menupunk-
tet Kontakt. Her kan du fx stille spørgsmål til akutte sager. 

Bygningsstyrelsens front desk
Tlf.: 41 70 10 00
Mail: bygst@bygst.dk
Åbningstider: Mandag – fredag kl. 9.00 – 15.00

KONTAKT



Tak, fordi du læste med
Vi håber, at du får udbytte af vores app - og vi glæder 
os til at gøre en forskel for jer!


