Udpeg administrator
Denne vejledning hjælper dig med at udpege en ny administrator i NemLog-In
Brugeradministration.

Som underskriftbemyndiget er det muligt at udpege en ny administrator, hvis der ikke er en aktiv
administratorer i virksomheden.

Inden du går i gang, er der to ting, du skal have på plads:
1.
2.

Du skal have en aktiv signatur klar.
Du skal være Underskriftbemyndiget.
En person anerkendes som underskriftsbemyndiget i
•
Selskab, hvis vedkommende optræder i kategorien ”direktører” i selskabets personkreds.
•
Enkeltmandsvirksomheder anerkendes ejere (fuldt ansvarlige deltagere).
•
Virksomheder, der ikke har registreret direktør i CVR, eks. foreninger, er den underskriftsbemyndige den øverste ledelse.

Der er grundlæggende to trin i at udpege en administrator, som du kan læse mere om
i denne vejledning:
1. Find bruger
2. tilføj administratorroller til bruger
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Trin 1: Find bruger
1. Gå til udpeg administrator
Her ser du listen over de administratorer der er udnævnt

Bemærk
• Hvis virksomheden ikke har underskrevet vilkår, vil du blive bedt om at tilslutte virksomheden. Find vejledning her
•

Hvis du får beskeden ”Adgang til siden nægtet” skal du først tilføjes som underskriver, før du kan udpege administrator. Vejledning tilføj
underskriver

•

Hvis du ikke har mulighed for at gøre det digitalt, er det muligt at indsende en Blanket. (NB: Der vil være sagsbehandlingstid)
Blanketten skal underskrives af en tegningsberettiget, scannes og indsendes til Erhvervsstyrelsen

Trin 2: Udpeg Administrator
1. På listen over de administratorer der er udnævnt
Vælges ”Tilføj administratorrollerne til bruger” under Løs opgaver i menuen

Bemærk
Hvis du skal udpege dig selv, er det muligt at dit navn allerede fremgår af listen over
administratorer, men det kan være tilknyttet en gammel medarbejdersignatur.
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2. Her vises en liste over alle brugere der har logget ind med et medarbejdercertifikat fra din
virksomhed.
a) Vælg brugeren du ønsker at udpege som administrator fra listen og
b) vælg Næste

Bemærk
•

Fremgår brugeren ikke af listen, har brugeren ikke været logget ind i brugeradministration, Brugeren skal logge ind på virk og gå til
brugeradministration og oprette sin profil, før du kan udpege brugeren til administrator.

•

Fremgår brugeren flere gange, skal du vælge det RID nr der er på brugerens aktive Medarbejder signatur. Se her hvordan du finder
RID nr.

3. Skriv den kommende administrators e-mail og vælg tilføj

Brugeren er nu tilføjet som administrator for virksomheden og vil modtage en mail med
bekræftelse og et link til NemLog-in Brugeradministration.
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