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Hvis du allerede er oprettet som bruger i
systemet, så skal du indtaste dit brugernavn og din adgangskode, og herefter
trykke på: ”Log på”.
Dit brugernavn er din E-mail adresse.
Dit password har du selv lavet.

Hvis du er ny bruger, skal du først oprette
din virksomhed. Det gør du ved at trykke
på: ”Opret virksomhed”.
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Opret virksomhed

Hvis din virksomhed er en udenlandsk
virksomhed, så skal der sættes hak i feltet: ”Udenlandsk virksomhed”. Herefter
skal du selv indtaste dine firmaoplysninger.

Til at starte med skal du indtaste din
virksomheds CVR-nummer og herefter
trykke på: ”Hent”. Firmaets navn og firmaets adresse udfyldes herefter automatisk.

Indtast telefonnummer.

Indtast dit navn. Du har mulighed for at
oprette andre brugere fra din virksomhed
på et senere tidspunkt.

Indtast web-adresse.
Indtast din E-mail adresse. Din E-mail
adresse bliver dit fremtidige brugernavn.
Indtast det password, som du fremover
vil bruge, når du skal logge på din virksomheds side. Dit password skal indeholde otte tegn.
Når du har udfyldt alle felterne, skal du
trykke på feltet: ”Opret”, hvorefter du får
en kvittering på, at du har sendt en anmodning om oprettelse.
Forsikring & Pension skal godkende din
anmodning, før du kan indtaste flere oplysninger.
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Rediger virksomhed
Når din virksomhed er blevet godkendt af
Forsikring & Pension, kan der tilføjes flere
brugere til virksomheden. Dette skal gøres af den person, der har oprettet virksomheden. Alle brugere har de samme
rettigheder. Felterne: ”Navn” og ”E-mail
udfyldes først.
Herefter indtastes et password. Dit password skal være på mindst 8 karakterer.
Hvis der skal tilføjes flere brugere, så udfyld oplysningerne og klik på: ”Tilføj”.

Hvis din virksomhed har skiftet adresse,
så kan du opdatere dette ved at indtaste
din virksomheds CVR-nummer. Tryk herefter på: ”Hent”.

Indtast telefonnummer.
Indtast web-adresse.

Du kan også ændre de manuelt tilføjede
oplysninger for din virksomhed.
Klik herefter på: ”Gem”.
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Opret produkt
Du kan oprette produkter i følgende kategorier:

AIA produkter

Mekaniske sikringsprodukter

Tågesikringsprodukter

Sporingssystemer

Du skal vælge et produkt fra listen. Du vil
efterfølgende få adgang til at indtaste oplysninger om produktet.
Såfremt din virksomhed benytter et af sine binavne ved lancering af produkter i
en kategori, kan det angives her.
Binavnet gælder for alle produkter i
samme kategori.
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Du skal vedhæfte dit certifikat i Pdfformat.

Opret produkt (AIA, Mekanisk og tågesikringsprodukter)

Her indtastes virksomhedens produktnavn.

Her skal du vælge, hvilken slags produkttype der er tale om.

Fremgår af certifikatet, f.eks. EN 1303

Udfyld certifikatnummer. Det fremgår af
certifikatet.

Registreringsnummeret tildeles automatisk ved oprettelse. Ønsker du at beholde
et eksisterende F&P-registreringsnummer
for dit fagområde, indtastes f.eks.
10.212-00123.

Udfyld certifikatets udløbsdato. Udløbsdatoen fremgår af certifikatet. Du skal bruge
formatet: dd.mm.åååå

Udfyld certificeringsorgan. Det fremgår af
certifikat.

Fremgår af certifikatet, f.eks. grade 2.

Kender du ikke sikringsniveauet, som
produktet kan anvendes i, skal du vælge
den første mulighed på listen: (-).

Hvis produktets certifikat ikke er udstedt
til din virksomhed, skal du vedhæfte en
erklæring fra certifikatejer, der godkender
din virksomheds brug af certifikatet.

Du kan læse svar fra Forsikring & Pension
i kommentarfeltet.
Tryk på: ”Opret”.
Produktet vil efter godkendelse blive vist
under ”Eksisterende produkter”.
Du kan ikke redigere i informationen om
produktet, så længe status er ”Afventer
godkendelse”.
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Opret produkt (sporingsprodukt)
Du skal vedhæfte dit certifikat i Pdfformat.

Her indtastes virksomhedens produktnavn.

Udfyld certifikatnummer. Det fremgår af
certifikatet.

Her indtastes navnet på den godkendte kontrolcentral.

Registreringsnummeret tildeles automatisk ved oprettelse.

Her vælges der, om udstyret er med
back-up batteri eller primært batteri.

Udfyld certifikatets udløbsdato. Udløbsdatoen fremgår af certifikatet. Du skal
bruge formatet: dd.mm.åååå
Du kan læse svar fra Forsikring & Pension i kommentarfeltet.
Tryk på: ”Opret”.
Produktet vil efter godkendelse blive vist
under ”Eksisterende produkter”.
Du kan ikke redigere i informationen om
produktet, så længe status er ”Afventer
godkendelse”.
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Opret produkt
Når din anmodning om oprettelse af et
produkt er sendt, får du en besked på
skærmen samt en E-mail som bekræftelse.
Du skal være opmærksom på, at du ikke
kan rette i informationerne på et fagområde, der afventer godkendelse fra Forsikring
& Pension.

Klik på: ”OK”. Så vender du tilbage til siden, hvor du kan oprette
flere produkter.
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Eksisterende produkter
Her kan du se de produkter, som er oprettet hos Forsikring & Pension. Klik på
(+) for at åbne et produkt.

Klik på: ”Rediger” for at redigere informationerne om dit produkt. (Se næste side).
Du kan ikke redigere i informationen om
produktet, så længe status er ”Afventer
godkendelse”.
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Rediger produkt

Du kan redigere i alle felterne.

Vedhæft et nyt certifikat.

Opdater evt. certifikat-nummer.

Centraludstyr

12345

EN 50131-1

10-10-2018

12.212.1234

Opdatér udløbsdato.
Grade 2

VDS
Klik på: ”Opdater”. Efter godkendelse af
Forsikring & Pension, vil du modtage en
mail med bekræftelse om, at Forsikring
& Pension vender tilbage til dig inden
for tre arbejdsdage. Status vil da skifte
til:
”Afventer godkendelse”, og rettelserne
vil først være synlige, når Forsikring &
Pension har godkendt dem. Herefter vil
status igen skifte til 9Godkendt.

Opret fagområde

Du kan oprette fagområder i følgende kategorier:

AIA installatørvirksomheder

Vagtvirksomheder

Mekaniske installatørvirksomheder

ITV installatørvirksomheder

ADK installatørvirksomheder

Sikringsrådgiver

Eksisterende fagområder. Ved at trykke
på (+) kan du få en oversigt over de eksisterende produkter.

Opret et fagområde ved at klikke på: (+)
Når du har registreret og fået godkendt
dine fagområder, kan de ses under:
”Eksisterende fagområder”.
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Opret fagområde
Certifikatet skal være i Pdf-format.
Du vedhæfter certifikatet ved at klikke
på: ”Vælg” og derefter trykke på: ”Gennemse”.
Vælg dækningsområde.
Du kan vælge flere dækningsområder.
Disse områder dækker alle dine specialer.
Udfyld certifikatnummer. Det fremgår af
certifikatet.
Udfyld certifikatets udløbsdato. Udløbsdatoen fremgår af certifikatet. Du skal
bruge formatet: dd.mm.åååå
Registreringsnummeret tildeles automatisk ved oprettelse. Ønsker du at beholde
et eksisterende F&Pregistreringsnummer for dit fagområde,
indtastes f.eks. 10.212-00123.

Vælg specialer. Hvilke specialer der er
tale om fremgår af dit certifikat.

Du kan læse svar fra Forsikring & Pension i kommentarfeltet.
Tryk på: ”Opret”.
Fagområdet vil efter godkendelse blive
vist under ”Eksisterende fagområder”.
Du kan ikke redigere i informationen om
produktet, så længe status er ”Afventer
godkendelse”.

Indtast Binavn, hvis du vil registrere
virksomheden under et af sine binavne.
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Opret fagområde

Når din anmodning om oprettelse
af et fagområde er sendt, får du en
besked på skærmen samt en E-mail
som bekræftelse.
Du skal være opmærksom på, at
du ikke kan rette i informationerne
på et fagområde, der afventer godkendelse fra Forsikring & Pension.

Klik på: ”OK”. Herefter vender du tilbage til siden, hvor
du kan oprette et nyt fagområde.
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Eksisterende fagområde
Her kan du se de fagområder, du har registreret hos Forsikring & Pension.
Klik på: (+) for at åbne et fagområde.

Klik derefter på: ”Rediger”, for at redigere informationerne om dit fagområde.
(Se næste side).
Du skal være opmærksom på, at du ikke
kan rette i informationerne på et fagområde, der afventer godkendelse fra Forsikring & Pension.
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Du kan redigere i alle felterne.

Rediger fagområde

Vedhæft nyt certifikat.
Opdater evt. certifikat-nummer.

Opdatér udløbsdato.

Klik på: ”Opdater”. Efter godkendelse af
Forsikring & Pension, vil du modtage en
mail med bekræftelse om, at Forsikring &
Pension vender tilbage til dig inden for tre
arbejdsdage. Status vil da skifte til:
”Afventer godkendelse”, og rettelserne vil
først være synlige, når Forsikring & Pension har godkendt dem. Herefter vil status igen skifte til Godkendt.
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Listevisning
Hvis du vil søge på produkter, som er registreret, så følg linket: Klik her

Hvis du vil søge på fagområder, som er registreret, så følg linket: Klik her

15

