
Acubiz for kursister
Acubiz er et online baseret system til håndtering af udgifter og kørsel. 

Vi bruger Acubiz til refusion af private udlæg og til afregning af kørte kilometer 
i egen bil, som Danske Fysioterapeuter skal betale.

Inden du kan komme i gang med at bruge Acubiz, skal du gennemgå 
nedenstående.

Sådan kommer du i gang
1. Download app’en Acubiz One fra App store

2. Log ind på Acubiz app’en

Første gang du logger ind, skal du bruge følgende:

FirmaID: DFys

Brugernavn: Dit medlemsnummer

Dit personlige kodeord: 

Du har ikke noget kodeord først gang du logger på. Du skal derfor klikke på 
”glemt kodeord”. Så får du tilsendt et nyt kodeord, som du herefter selv kan 
ændre i menu/indstillinger. 

Dato:

01-09-2021

Email:

dc@fysio.dk

Tlf. direkte:

3341 4625
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Inden du kan bruge app’en, skal du tjekke et par indstillinger

Vælg ”+” nederst på skærmbilledet

Vælg ”rediger genveje”



3

Dit skærmbillede bør se sådan ud:

Hvis skærmbilledet ikke ser sådan ud, kan du ændre det:

Der er to områder: 

 Slået til:
Det indhold du ønsker, lægges i dette område. 

 Slået fra:
I dette område ligger det indhold du har valgt ikke at vise og indhold, der ikke 
er aktiveret i din Acubiz løsning.

Sådan tilføjes genveje:

1. Hold fingeren på de 3 streger ud for den genvej, du gerne vil have vist, indtil 
indholdet "følger" fingeren 

2. Træk det op i området ”Slået til”
3. Giv slip
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 Til sidst skal du sikre dig, at Acubiz kan se, hvor du befinder dig:

1. På din smartphone vælges indstillinger og derefter Acubiz

2. Under ”lokalitet” vælger du ”Ved brug af app’en” eller ”Altid”

Du er nu klar til at bruge Acubiz til refusion af private udlæg og kørte kilometer 
i egen bil, som Danske Fysioterapeuter skal refundere.

Du finder her nogle små videoer, som viser hvordan du bruger Acubiz:

https://www.acubiz.dk/support/videoer/

Hvis du har brug for hjælp, kan du altid kontakte Danske Fysioterapeuters 
kursusafdeling på kursus@fysio.dk.

Med venlig hilsen

Kursusafdelingen

https://www.acubiz.dk/support/videoer/
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