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Find ud af hvem der er din virksomheds NemID/Medarbejdersignatur 
administrator

For at bruge ADVI skal din virksomhed bestille en medarbejdersignatur hos Nets.

Når signaturen er aktiveret, kan virksomhedens NemID administrator tildele 
rettigheder til signaturen, så medarbejderen kan bruge ADVI.

Se mere hos Nets:

https://www.nets.eu/dk-da/kundeservice/medarbejdersignatur/administrator/
Pages/find-virksomhedens-nemid-administrator.aspx.

Bestil og aktiver en medarbejdersignatur:

1. Bestil en medarbejdersignatur på www.medarbejdersignatur.dk, når du har 
bestilt signaturen, vil du modtage en email med instruktioner om, hvordan du 
aktiverer den.

2. Aktiver medarbejdersignaturen. Signaturen skal aktiveres, før 
virksomhedens NemID administrator kan tildele medarbejdersignaturen 
rettigheder. Ud over emailen modtager du også en midlertidig adgangskode 
via post eller email. Følg aktiveringsinstruktionen som er inkluderet i mailen 
med medarbejdersignaturen fra Nets.

3. Den aktiverede medarbejdersignatur kan nu tildeles rettigheder til ADVI af 
virksomhedens NemID administrator.

Tildel rettigheder

Den aktiverede medarbejdersignatur kan nu tildeles rettigheder.  
Se instruktionen på de følgende sider.

Erhvervsfuldmagter

Få hjælp til oprettelse af Erhvervsfuldmagter på https://hjaelp.virk.dk/faa-
adgang/erhvervsfuldmagter.

https://www.nets.eu/dk-da/kundeservice/medarbejdersignatur/administrator/Pages/find-virksomhedens-nemid-administrator.aspx
https://www.nets.eu/dk-da/kundeservice/medarbejdersignatur/administrator/Pages/find-virksomhedens-nemid-administrator.aspx
https://hjaelp.virk.dk/faa-adgang/erhvervsfuldmagter
https://hjaelp.virk.dk/faa-adgang/erhvervsfuldmagter
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Tildel Rettigheder til medarbejdersignaturen

Log på Nemlog-in Brugeradministration via dette link: https://
brugeradministration.nemlog-in.dk/.

Klik på ”Brugeroversigt”, A). 

Skriv medarbejderens navn i søgefeltet og klik på søg, B). 

Klik på medarbejderens navn, C). 

A)

B)

C)

https://brugeradministration.nemlog-in.dk/
https://brugeradministration.nemlog-in.dk/
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Medarbejderens stamdata og rettigheder

Her kan du se hvilke ’rettigheder’ den pågældende medarbejders NemID har. En 
rettighed betyder, at den pågældende medarbejders NemID har adgang til et 
givent system, D). 

D)
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Tildel rettighed til medarbejder NemID

Tryk på ”Tildel rettighed”, E). 

Tryk på plusikonet ud for ”Arbejdsulykker og tilsyn” hvis der skal tildeles 
rettigheder til ADVI, F) eller ”Miljø” for Produktregistret, G).

E)

G)

F)
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Vælg herefter Produktregistret/Arbejdstilsynet - rettighed til at oprette/ændre/
slette produktregistreringer 

 

eller rettighed til ADVI - rettighed til at håndtere sager med Arbejdstilsynet
 

Vælg om rettigheden du er ved at tildele medarbejderens NemID, skal tildeles på 
hele CVR nummeret, H)* (adgang til alle P-enheder), eller om rettigheden skal 
tildeles på en enkelt P-enhed, I).

Til sidst skal du trykke på knappen ”Tildel”, og nu er medarbejdersignaturen tildelt 
rettigheden til ADVI, J)*.

*  For Produktregistret skal tildeling af 
rettigheder altid ske på CVR-nummeret.

**  Tildel aldrig rettigheder til ADVI og til 
Produktregistret på SE-nummer.

OBS. Nemlog-in/NemID fungerer kun i følgende browsere:

• Google Chrome
• Mozilla Firefox
• Internet Explorer

J)

H)*
I)
**

Bemærk, at rettighederne 
først tildeles medarbejder–
signaturen, når du har klikket 
på knappen ”Tildel” (J).!


