Tilknyt/agér som tjénéstéydér
En virksomhed/klient kan vælge at tilknytte en tjenesteyder til at varetage opgaverne i LER. Tjenesteyderen
kan indberette forsyningsområder og svare på graveanmodninger for klienten. Tjenesteyderen kan
desuden hente graveanmodninger for en ledningsejer via vores webservice.
Klient/virksomhed/tjenesteaftager
For at kunne benytte en tjenesteyder skal din virksomhed skal være oprettet i LER og mindst en af brugerne
skal være oprettet som ledningsejer. Du vælger den virksomhed, som du ønsker som tjenesteyder for dig i
LER. Det er kun virksomheder, der kan være tjenesteyder - ikke privat personer
Når du har valgt en tjenesteyder, vil der blive sendt en invitation til den pågældende tjenesteyder som skal
godkende invitationen for at aktivere aftalen. En tjenesteyder, kan også sende en invitation til dig som
ledningsejer, som du herefter skal godkende for at aktivere aftalen.
Tjenesteyder
Vær opmærksom at det kun er virksomheder, der kan være tjenesteyder. Din virksomhed skal være
oprettet som tjenesteyder i LER. Når du opretter et interesseområde for en klient, skal du markere, hvilken
klient/ledningsejer, interesseområdet tilhører.






Klient: Tilknyt tjenesteyder – send invitation eller acceptér invitation fra tjenesteyder
Tjenesteyder: Opret din virksomheden som tjenesteyder i LER
Send invitaion til klient/tjenesteaftager
o Se liste over ledningsejere/tjenesteaftagere
Tjenesteyder: agér som tjenesteyder for klient/tjenesteaftager
o Indberet interesseområde
o Søg / rediger klient’s interesseområder

Klient: Tilknyt tjenesteyder – send invitation
Log på LER med
medarbejdersignatur og vælg
”Ledningsejer”

Vælg ”Administration”
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Vælg ”Kontooplysninger” og
derefter ”Tjenesteydere”

(1) Skriv navn på tjenesteyder
og tryk på
”Søg”

(2) Vælg tjenesteyder fra listen
(3) Tryk på ”Tilknyt”

Der fremkommer en
dialogboks
(4) klik OK hvis du ønsker at
fortsætte

(5) Navnet på tjenesteyderen
kommer til
at stå i feltet
”Tjenesteyder” og der sendes
invitation til tjenesteyder.
Aftalen bliver først aktiv når
tjenesteyderen har accepteret
invitationen. Herefter får
begge parter en mail om, at
aftalen er enten accepteret
eller afvist
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Tjenesteyder: Opret din virksomheden som tjenesteyder i LER
For at agere som tjenesteyder, kræver
det at din virksomhed er oprettet i LER
og der er krydset af i feltet
”Tjenesteydere” under stamdata.
Klienten, som tjenesteyderen skal
agere for, skal derefter vælge
tjenesteyderen (se foregående)
Bemærk der kan gå op til et døgn før at
nyoprettet tjenesteyder kan vælges af
klienten.

Sæt flueben i at i ønsker at være
tjenesteyder og afslut med opdater

Inviter ledningsejere til tjenesteyderaftale
For at tilknytte en
tjenesteaftager/ledningsejer skal i først
sende en invitaion til ledningsejer eller
evt acceptere en invitation fra
ledningsejer
(1) Gå ind under fanebladet
Tjenesteaftager og fremsøg
den aktuelle tjenesteaftager
Bemærk der kan gå op til et døgn før at
nyoprettet tjenesteyder kan vælges af
klienten.
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(2) Vælg den ønskede ledningsejer
og afslut med tilknyt. Herefter
sendes invitation til
ledningsejer og aftalen
aktiveres først når ledningsejer
har accepteret invitation. Der
sendes en bekrætelsesmail når
aftalen er accepteret eller
afvist.

Se til over tilknyttede ledningsejere/ tjenesteaftagere
Det er nu muligt at få en liste over
tilknyttede tjenesteaftagere
(1) Gå ind under fanebladet
Tjenesteaftager her vil alle
tjenesteaftagere fremkomme

(2) Hvis i ønsker at udsktive en
liste over jeres
tjenesteaftagere, skal i under
«Min side» øverst i højre
hjørne (blå knap)
(3) Her kan i folde mappen med tjenesteaftagere ud og printe listen.
(4) Hvis den blå Print-knap mangler, kan det være fordi i mangler at opdatere jeres
kontaktoplysninger under Min Side. Opdater her og godkend først.

Tjenesteyder: agér som tjenesteyder for klient
Indberet interesseområde
(1) Log på med medarbejdersignatur
(2) Vælg ”Ledningsejere””
(3) Vælg ”Indberetning af
interesseområde”
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Vælg hvilken ledningsejer, du agerer
på vegne af
Opret derefter interesseområde på
normal vis.
! Som noget nyt, kan du nu vælge
kontaktpersoner både fra din egen og
fra ledningsejerens konto.

Søg / rediger klient’s interesseområder

(1) Log på med medarbejdersignatur
(2) Klik på ”Ledningsejere”
(3) Vælg fanebladet
”Søgning/redigering”
(4) Vælg en af søgemulighederne f.eks. ”Seneste Indberetninger”

I dropdown-menuen under
”Ledningsejer” kan du vælge hvilken
klient, du vil foretage søgningen for.
Tryk på ”Søg” og få en oversigt over
klientens 10 seneste indberetninger
De andre søgninger fungerer på
samme måde.
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