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Spørgsmål til releasenoten kan rettes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på emailadressen spoc@star.dk

1. Generelt
1.1: VITAS er omlagt til NemLogin3 og gjort klar til overgang til MitID
Som andre offentlige selvbetjeningsløsninger omlægges VITAS også til at understøtte den
opdaterede udgave af NemLog-In.
Vitas er gjort klar til at kunne håndtere MitID til erhverv, når det forventeligt implementeres
medio 2022. Indtil da kan virksomheder og borgere fortsat logge ind med NemID og gennemføre
de kendte flows i form af oprettelse af ansøgning, godkendelse, bevilling etc.
I VITAS er alle forekomster af ordet NemID blevet erstattet af MitID. Dog kan man fortsat
anvende sit NemID de steder, hvor der står MitID.
I forbindelse med overgang til NemLog-in er der sket ændringer i VITAS i forhold til at tilgå
ansøgninger mv. via signeringslink i e-mail. Ændringen betyder, at virksomheden ikke kan logge
ind via linket i e-mail med NemID/MitID Privat.
Se desuden vejledningen 'Autentifikation i VITAS. Måder at autentificere sin identitet i VITAS',
der findes på STAR.dk.
Borgere og medarbejderrepræsentanter kan udover NemID også logge ind med MitID, når de er
overgået til brug heraf.
OBS
Hvis en borger/medarbejderrepræsentant logger ind med MitID, er det vigtigt at være
opmærksom på, at han ikke kan signere ved brug af MitID. Til signering skal han benytte
NemID. VITAS kan således håndtere, at borgeren/medarbejderrepræsentanteten er logget ind
med MitID og foretager signering med NemID.
Digitaliseringsstyrelsen implementerer en ny signeringsløsning i 2022, hvorefter VITAS
tilrettes med henblik på, at MitID kan benyttes til signering.
1.2: Ændret forside for virksomheder
På forsiden af VITAS – som virksomhed - er der foretaget følgende ændringer – se skærmdump
på næste side.
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1. Knappen til Log ind er omdøbt til ’Log på med MitID’.
2. Videoen med introduktion til VITAS er fjernet, hvilket betyder, at ’Driftstatus’,
’Relevante links’, ’Kontaktoplysninger til supporten’ og link til ’Politik om persondata’
og ’Tilgængelighedserklæring’ bliver synlige på skærmen, uden at brugeren skal scrolle
for at se oplysningerne.
3. Knappen ’Hjem’ er omdøbt til ’Virksomhed’
4. ’Sådan gør du’ navigerer brugeren til star.dk i en ny fane, hvor vejledningerne til
virksomhederne er flyttet til: https://star.dk/it/virksomheds-it/vitas/vejledninger-tilvitas/vejledninger-til-virksomheder-om-vitas/.
1.3: Vejledninger og versionsnoter til VITAS er flyttet til star.dk
Vejledninger og versionsnoter er flyttet til star.dk. Menupunkterne under menupunktet ’Hjælp’
navigerer til de respektive sider på star.dk i en ny fane.
Vejledninger til virksomheder findes på star.dk som et undermenupunkt til ’Vejledninger’ –
’Vejledninger til virksomheder’: https://star.dk/it/virksomheds-it/vitas/vejledninger-til-vitas/- se
skærmdump på næste side.
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Vejledninger til ’SIRI’ og Anden Aktør er ligeledes flyttet til star.dk under menupunktet
’Vejledninger til virksomheder’: https://star.dk/it/virksomheds-it/vitas/vejledninger-tilvitas/vejledninger-til-virksomheder-om-vitas/. Vejledningerne er erstattet af et link til star.dk.
1.5: Opdatering af kodelisten over ministerier
Kodelisten over ministerier er blevet opdateret i Det fælles Datagrundlag – DFDG. Kodelisten
benyttes i ’Virksomhedsoplysninger’ på trin 1 i ansøgninger.
Følgende ministerier er forældede og er derfor udgået af listen:






Miljø- og Fødevareministeriet (id 32)
Social- og Indenrigsministeriet (id 34)
Ministeriet for ligestilling (id 42)
Transport- og Boligministeriet (id 47)
Sundheds- og Ældreministeriet (id 49)

Følgende ministerier er oprettet:







Transportministeriet (id 50)
Miljøministeriet (id 51)
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (id 52)
Social- og Ældreministeriet (id 53)
Sundhedsministeriet (id 54)
Indenrigs- og Boligministeriet (id 55)

1.6: Virksomheder med fuldmagt til flere CVR-enheder havde problemer med søgning på
CVR-nummer
Virksomheder med fuldmagt til flere CVR-enheder havde meget lange svartider på søgninger,
hvor de skulle fremsøge CVR-nummer. Ofte var svartiderne så lange, at de ikke fik et resultat af
søgningen. Svartiderne på disse søgninger er forbedret.

2. Løntilskud og Virksomhedspraktik
2.1: Ved afvisning af tillægsbevilling blev OK-knappen ikke aktiv
Når en virksomhed ville afvise en tillægsbevilling blev knappen ’OK’ ikke aktiv, når
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begrundelsen var indskrevet. Virksomheden skulle markere uden for feltet med begrundelsen for
afvisningen, før knappen blev aktiv. Fejlen er rettet.
2.2: Virksomheder blev fejlagtigt vist som enkeltmandsvirksomhed
Enkelte virksomheder har oplevet, at de i deres ansøgninger om løntilskud og
virksomhedspraktik blev vist som enkeltmandsvirksomhed. Dette på trods af, at der under
’Yderligere virksomhedsoplysninger’ var registreret mere end nul medarbejdere i den foregående
måned. Fejlen er rettet.

3. Voksenlærling
3.1: Fejl i pdf-filnavn om forlængelse af voksenlærlingeforløb
Ved udskrivning af pdf om forlængelse af voksenlærlingeforløb, hed filen fejlagtigt ’Forlængelse
af bevilling til praktik – [VITAS-ID]’. Fejlen er rettet så filen hedder ’Forlængelse af bevilling til
voksenlærlingeforløb – [VITAS-ID]’.

4. Fleksjob og jobrotation
4.1: Gemte kladder figurerede i jobcentrets boble over sendte kladder
Hvis et jobcenter eller en virksomhed oprettede en kladde til fleksjob eller jobrotation og gemte
den uden at sende den til virksomheden eller jobcentret, blev kladden vist i jobcentrets boble
over sendte kladder. Fejlen er rettet.
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Ændringslog
Dato
8. december 2021

Version
1.1

Ændring
Pkt. 1.1: Tilføjet information om hvordan virksomheder og
medarbejderrepræsentanter tilgår VITAS.
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