18.august 2015
Kære bruger af Tilbudsportalens indberetningssystem
Dette nyhedsbrev er til dig, som er godkendende myndighed i Tilbudsportalen, og som arbejder i en
kommune eller region.

Det betyder farverne, når du skal godkende en indberetning
Når et tilbud indsender en indberetning til dig, skal du kontrollere oplysningerne - og hvis de er korrekte,
skal du godkende dem.
Når du står på siden ”kontroller og godkend”, kan du se alle oplysninger, som tilbuddet har indberettet. Der
er både nye oplysninger, oplysninger der allerede er godkendte og slettede oplysninger.
Her er en oversigt over, hvad farvekoderne på siden betyder, og hvad du skal gøre.
Farve: Sort
Betydning: Godkendt oplysning
Handling: Du skal ikke foretage dig yderligere, så længe oplysningerne er retvisende
Farve: Blå
Betydning: Ny eller ændret oplysning
Handling: Du skal vælge ’Godkend’ og klikke på ’Udfør’ nederst på siden, hvis oplysningerne er korrekte.
Farve: Rød (og overstreget)
Betydning: Slettet oplysning
Handling: Du skal vælge ’Godkend’ og klikke på ’Udfør’ nederst på siden, hvis du ønsker at slette
oplysningerne.
Farve: Grøn (og overstreget)
Betydning: Indsendt oplysning eller oplysning, der håndteres andetsteds i indberetningen.
Handling: Du skal ikke foretage dig yderligere, så længe oplysningerne er retvisende.

Vi har lavet en video der forklarer yderligere om, hvordan du behandler indberetninger. Du kan finde den
på Tilbudsportalens værktøjskasse (link)

Vi har rettet flere tekniske problemer på Tilbudsportalen
Nu kan du som myndighed godkende, når et tilbud sletter en indsats
Tidligere kunne du som myndighed ikke altid godkende, når en indsats var slettet af tilbuddet. Vi har pr.
6/7 rettet systemet, så dette problem ikke længere opstår
Friplejeboliger og tilbud efter almenboligloven § 5 kan indberette embedslægens tilsynsrapporter
Tidligere kunne disse tilbud ikke indberette embedslægens tilsynsrapporter – det kan de nu.
Tilbuddets kontaktinformation vises nu korrekt, når man søger på Tilbudsportalen
Hvis et tilbud har fået et vilkår, fremgår det nu i Tilbudsportalens søgefunktion

