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Sådan giver du erhvervsfuldmagt til AUB’s 
webservices til Skoleophold, Kostophold og EGU 

Brugeradministrationsløsningen i NemLog-in gør det muligt for en skole eller institution 
at give en erhvervsfuldmagt til en virksomhed (leverandør), så denne kan indberette 
oplysninger til AUB på skolens eller institutionens vegne. Fuldmagtsgiver 
(skolen/institutionen) skal have en NemID-medarbejdersignatur for at oprette en 
fuldmagt på Virk.dk. 

Oprettelse af erhvervsfuldmagt  
I følgende vejledning kan du se, hvordan du giver fx din leverandør af et 
studieadministrativt system (virksomhed B) rettigheder til at indberette oplysninger om 
skoleophold, kostophold og/eller EGU via AUB’s webservices på din skoles eller 
institutions (virksomhed A) vegne. 
 
På de følgende sider optræder ”Virksomhed (Afgiver)” som virksomhed A, der giver en 
fuldmagt til ”Virksomhed (Modtager)”, virksomhed B. 
Sådan giver virksomhed A en erhvervsfuldmagt til virksomhed B: 
 

1. Administratoren for virksomhed A logger ind på Virk.dk med en NemID-
medarbejdersignatur 

2. Vælg ”Brugeradministration” 
3. Vælg ”NemLog-in/Brugeradministration” 
4. Vælg ”Fuldmagter” i venstremenuen 
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5. Under ”Løs opgaver” skal du vælge ”Opret erhvervsfuldmagt”. 
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6. Angiv CVR-nummer på den virksomhed (f.eks. leverandøren af det 
studieadministrative system), der skal have fuldmagten, og tryk på ”Hent data”. 
Giv fuldmagten et sigende navn og evt. en beskrivelse.  
Tryk på ”Tildel rettigheder”. 
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7. Under ”Uddannelse og prøver”: Sæt kryds i ”Ret til at indberette oplysninger om 
skoleophold til AUB” og/eller ”Ret til at indberette oplysninger om kost- og 
logiophold til AUB” og/eller ”Indberet oplysninger om virksomhedspraktik under 
EGU”. Tryk ”Tildel”. 
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Der skal sættes en organisatorisk begrænsning til det SE-nr., der er angivet som 
SkoleSEnummer eller InstitutionSEnummer hos AUB. 
 

8. Organisatorisk begrænsning: Vælg, at rettigheden skal gælde for SE-nr.  
Vælg det SE-nr., der er angivet som SkoleSEnummer eller 
InstitutionSEnummer hos AUB. 

 

 
 

9. Tryk på ”GODKEND” 
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10. Fuldmagten er nu givet. 
 

 
 
NB! For fuldmagt til brug af en webservice er der tale om systemintegration, og det er 
derfor ikke nødvendigt, at fuldmagtsmodtager tilføjer medarbejdere til gruppen. 
 
I oversigten over Fuldmagter fremgår den oprettede erhvervsfuldmagt nu. 
 

  


