Administration af stamdata
Nedenfor er beskrevet hvordan man opretter og ændrer virksomhedens stamdata og brugernes
rettigheder.
NB: Det er vigtigt at virksomhedens stamdata er fuldstændige og løbende ajourføres for at sikre, at
man modtager alle mails mm. Hvis virksomheden har en administrator, så er det kun denne
person, der kan ændre oplysningerne for virksomheden og ændre brugerrettigheder.


Opret/ret stamdata



Oversigt over virksomhedens brugere



Opret/ret kontaktoplysninger for enkelte bruger



Opret ny kontaktperson



Skift kontaktperson på interesseområdet

Gå til LER-forsiden og tryk på login

Vælg den type signatur du har og log på

Når du er logget på skal du vælge
ledningsejer eller graveaktør
Når du har valgt én af disse to faneblade,
vil dit navn fremkomme til højre på
siden.
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Vælg ”Administration” (under dit navn)
til højre i skærmbilledet –
”Kontooplysninger” – ”Stamdata”
Der skal registreres følgende oplysninger
(de øvrige oplysninger kommer
automatisk fra CVR)





Telefonnummer
E-mailadresse
Graveinstruks

Derudover kan man vælge en
Administrator
Hvis virksomheden vælger at have en
Administrator, er det kun
administratoren, der kan ændre
stamoplysninger og tildele rettigheder til
brugerne.

Oversigt over virksomhedens brugere
Her kan man se, hvilke brugere der er Aktive, og hvilke rettigheder de har.
Når en bruger har oprettet sig med en medarbejdersignatur bliver vedkommende automatisk vist på listen
som aktiv.
En bruger skal have rollen som ledningsejer for at kunne oprette/redigere og slette virksomhedens
interesseområder.
Hvis en bruger forlader virksomheden skal vedkommende deaktiveres
Hvis virksomheden har valgt at have en Administrator, er det kun denne der kan tildele rollen som
ledningsejer, ellers kan alle brugere tildele denne rolle.

Sådan gør du
 Tryk på Rediger
 Ret oplysningerne
 Tryk Opdater
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Opret/ret kontaktoplysninger for enkelte bruger
Her ajourføres stamdata for den enkelte
bruger. Det er vigtigt, at oplysningerne er
fuldstændige og løbende ajourføres, for at
sikre at alle mails mm når frem.Vælg
”Administration” –
”Brugeroplysninger” – ”Stamdata”
Udfyld felterne og afslut med opdater.

Opret ny kontaktperson
Hvis en anden person skal svare på ledningsoplysninger kan vedkommende blive oprettet som
kontaktperson.

Hvis der skal oprettes en ny
kontaktperson gå ind under
administration – kontooplysninger kontaktpersoner
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Opret den nye kontaktperson og tryk
tilføj
Gå tilbage til ”Skift kontaktperson”
for at skifte kontaktperson under
interesseområdet

Skift kontaktperson på interesseområdet
Hvis du skal være ny kontaktperson på et interesseområde eller blot ændre
kontaktperson for et forsyningsområde, skal du være opmærksom på at rette
kontaktpersonen under det pågældende forsyningsområde Den person, der er registreret på
et interesseområde, vil modtage forespørgsel om ledningsoplysninger for alle de
graveforespørgsler, der har overlap med det pågældende interesseområde. Det er derfor vigtigt, at
oplysningerne er up to date.

Vælg Ledningsejer – Søgning og
redigering

Vælg indberetninger elle seneste
indberetninger

LER Version 1.1

4

Her vil de sidste ti indberetninger
fremkommeVælg Rediger

Her hentes den indtegnede polygon.
Kontroller, at det er den rigtige person
der står under kontaktperson og vælg
evt. en anden fra listen
Tryk på pilen til højre for navnet, hvis
der skal vælges en anden
kontaktperson og tryk Gem som
godkendt.
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