VITAS – Tildel rettigheder til virksomhedens brugere
Tildeling af rettigheder i NemLog-in
Tildel rettigheder
1.

Som administrator i en virksomhed kan du tildele rettigheder til andre brugere i virksomheden gennem
virk.dk.

2.

Du kan tildele rettigheder til brugere i din organisation ved at klikke på ”Gå til mit virk” fra forsiden,
som dirigerer dig videre til mit virk.

3.

Fra forsiden af mit virk, skal du klikke på ”Brugeradministration”.
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Rettighed til enkelt bruger
1.

Når du er logget ind, vises siden for administration af roller i din organisation. Klik på
”Brugeroversigt” i den vertikale menu til venstre i skærmen.

2.

Vælg herefter den bruger, som du ønsker at tildele rettigheder til at kunne tilgå VITAS løsningen, ved at
klikke på brugerens navn.

3.

Du kan også tildele en rettighed ved at finde en brugerforespørgsel, i venstremenuen under ”Avanceret”
og punkter ”Håndter brugerforespørgsel”.

4.

Når der er valgt en bruger, vises der et stamdatabillede med oplysninger om hvilke rettigheder, der er
registreret på den valgte bruger.
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5.

I venstre side af brugerens stamdataside, kan man klikke på ”Tildel rettigheder” og få vist
funktionalitet til at tilknytte rettigheder til brugeren.

Systemet åbner en liste over rettigheder oprettet. Det er en forudsætning for at man kan tildele en
rettighed til en bruger, at rettigheden er blevet oprettet.
6.

Vælg rettigheder brugeren skal have adgang til, ved at klikke i check-boksen ud for rettigheden ”Ret til
at blive administrator i VITAS”.

7.

Nederst på samme side vælger du, hvilket p-nummer brugeren skal have rettigheder til at administrere
VITAS for.

Såfremt der skal arbejdes med Vitas på flere p-numre, skal rettigheden oprettes enkeltvis på alle de pnumre, brugeren skal have adgang til.
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VIRKSOMHED: Er man arbejdsgiver, der skal have adgang til systemet kan der også gives rettighed til
”Hele organisationen” (dvs. alle p-numre).
ANDEN AKTØR: Rettigheder skal sættes op pr. p-nummer. Der kan IKKE gives rettigheder til ”Hele
organisationen”.
Når der klikkes på ”Tildel” vil rettigheden blive tildelt brugeren og det pågældende p-nummer. Når man
har tildelt en rettighed til en bruger vises de nye rettigheder, som brugeren har fået tilknyttet.
Såfremt der skal tildeles rettigheder til mere end en p-enhed gentages processen, så hver p-enhed får
tildelt den valgte rettighed.

Rettighed til en gruppe
1.

Det er også muligt at tildele rettigheder til en hel gruppe af medarbejdere på en gang.

2.

Når du er logget ind som beskrevet i trinnet ovenfor, vises siden for administration af roller i din
organisation. Klik på ”Avanceret” i den vertikale menu til venstre i skærmen.

3.

Nu udfoldes en undermenu, hvor du trykker på ”Brugergrupper”, der udløser en ny menu ”Løs
opgaver” med links. Du trykker nu på linket: ”Opret brugergruppe”, og stamdata for brugergruppen
kan indtastes.

4.

På skærmbilledet for oprettelse af gruppe skal angives navn og beskrivelse for gruppen. Herefter klikkes
på ”Gem”, hvormed at gruppen er oprettet.
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5.

Når brugergruppen er oprettet, kan man tildele rettigheder til gruppen ved at klikke på ”Tilknyt
rettigheder til gruppe” under den vertikale menu i boksen Løs opgaver. Systemet åbner en liste over
rettigheder.
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6.

Administrator har herefter mulighed for at tilknytte en rettighed ud fra en liste af rettigheder.
Administratoren skal vælge den rettighed, som giver ret til at blive administrator i VITAS.

7.

Nederst på samme side vælger du, hvilket p-nummer gruppen skal have rettigheder til at administrere i
VITAS.

Såfremt der skal arbejdes med Vitas på flere p-numre, skal rettigheden oprettes enkeltvis på alle de pnumre, gruppen skal have adgang til.
VIRKSOMHED: Er man arbejdsgiver, der giver adgang til systemet kan der også gives rettighed til ”Hele
organisationen” (dvs. alle p-numre).
ANDEN AKTØR: Rettigheder skal sættes op pr. p-nummer. Der kan IKKE gives rettigheder til ”Hele
organisationen”.
Tryk herefter på ”Tildel” og rettigheden tildeles brugergruppen.
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8.

Dernæst skal du tilføje brugere til din gruppe. Det gør du ved at klikke på ”Tilføj brugere til gruppe”
nederst i venstre menuen.
Nu vises en liste over de brugere, der har adgang til virk.dk i jeres organisation.

9.

Vælg hvilke brugere, der skal tilføjes til den oprettede brugergruppe ved at af-klikke i check-boksene, og
tryk herefter ”Tilføj” og brugerne tilføjes til brugergruppen.
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