Sådan giver du erhvervsfuldmagt til
Feriepengeinfos webservices
Brugeradministrationsløsningen i NemLog-in gør det muligt for en virksomhed at give
en erhvervsfuldmagt til en anden virksomhed, så denne kan se oplysninger fra
Feriepengeinfo og udføre handlinger på virksomhedens vegne.
Fuldmagtsgiver 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 dit lønservicebureau (virksomhed
B) rettigheder til at se oplysninger fra Feriepengeinfo via webservices på din
virksomheds (virksomhed A) vegne.
I de følgende skærmbilleder optræder ”Udbetaling Danmark” som virksomhed A, der
giver en fuldmagt til ”Arbejdsmarkedets Tillægspension”, 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. I venstremenuen trykkes på ”Avanceret” og herunder ”Brugergrupper”.
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5. Under ”Løs opgaver” skal du vælge ”Opret brugergruppe til erhvervsfuldmagt”.
6. Giv gruppen et sigende navn og evt. en beskrivelse (se skærmbillede
nedenfor).

7. Gem gruppen ved at trykke på ”Gem”.
8. Herefter skal du tildele rettigheder. Vælg ”Tilknyt rettigheder til
erhvervsfuldmagt” i venstremenuen under ”Løs opgaver”.
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9. Sæt kryds i enten ”Se og rediger feriepengeansøgninger” eller ”Se oversigt
over feriepengeansøgninger”, alt efter om du vil oprette fuldmagt til virksomhed
B til at redigere eller læse oplysninger fra Feriepengeinfo. Tryk ”Tildel”.
Når du har givet rettigheder til gruppen, skal du angive CVR-nr. på den virksomhed,
der skal have erhvervsfuldmagten10. For at give fuldmagten til virksomhed B, skal du vælge menupunktet ”Giv
erhvervsfuldmagt til organisation” under ”Løs opgaver”.
11. Indtast CVR-nr. på virksomhed B, og tryk ”Giv erhvervsfuldmagt”.

Nu er fuldmagten givet til en anden organisation. Når fuldmagten er oprettet skal der
sættes en organisatorisk begrænsning til det SE-nr., der er angivet som
feriepengeudbetaler hos Feriepengeinfo.
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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.

12. Vælg ”Sæt organisatorisk begrænsning” under ”Løs opgaver”

13. Organisatorisk begrænsning
Vælg at rettigheden skal gælde for SE-nr.

Vælg det SE-nr. der er angivet som feriepengeudbetaler hos Feriepengeinfo.

14. Fuldmagten er nu givet.
På brugergruppen kan du se, at der er oprettet en erhversfuldmagt til
”Arbejdsmarkedets Tillægspension” (virksomhed B) til at se og redigere
feriepengeoplysninger for SE-nr. 12657919 under ”Udbetaling Danmark” (virksomhed
A).
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I oversigten over brugergrupper kan du se den oprettede erhvervsfuldmagt og hvilket SE-nr.,
den omhandler.
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