Kom godt i gang
Introduktion
Denne vejledning er til dig, der godkender indberetninger til Tilbudsportalen. Du arbejder i en kommune
eller region, og du får indberetninger fra tilbud, som kommunen/regionen har myndighedsansvar for i
forhold til Tilbudsportalen.

De næste to sider hjælper dig med at komme godt i gang med din myndighedsopgave.

Mine opgaver
På siden ”Mine opgaver” ser du indberetninger, der afventer, at du gennemgår og vurderer, om den er
retvisende, for derefter at godkende eller afvise.
Siden viser også tilbud, der venter på, at du indberetter og godkender oplysninger om tilbudstype (Det er
en forudsætning for, at tilbuddet kan indberette) Der kan også være tilbud, der venter på at du markere,
om deres indberetning er klar til offentliggørelse på Tilbudsportalen. (Det er en forudsætning for, at
indberetningen bliver vist på Tilbudsportalen.)


Mine tilbud
Her ser du opgaver, der vedrører de tilbud, som du er blevet tildelt myndighedsopgaven for.
Klik på ’kontrol’, for at behandle tilbuddets indberetning. Du kan få hjælp til at kontrollere en
indberetning i Tilbudsportalens værktøjskasse.
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Som tilbudsportal-ansvarlig

Hvis du er tilbudsportal-ansvarlig, ser du her de opgaver, der vedrører tilbud, som ikke har fået tildelt en
specifik bruger til at udføre myndighedsopgaven (en myndighedsbruger). Du kan få hjælp til at bestemme,
hvem der skal godkende indberetninger for specifikke tilbud

Klik på ’kontrol’, for at gennemgå og vurdere, om tilbuddets indberetning er retvisende, for derefter at
godkende eller afvise. Du kan få hjælp til at kontrollere en indberetning i Tilbudsportalens værktøjskasse.

Alle tilbud
Her ser du en liste over alle de tilbud, der er oprettet i din kommune/region, og som I godkender
indberetninger for. Der kan også optræde afdelinger til tilbud på listen. Du kan få hjælp til at fremsøge et
tilbud i Tilbudsportalens værktøjskasse.
Du kan også se, hvem der er myndighedsbrugere for tilbuddene, og derfor skal behandle deres
indberetninger. Du kan også se, hvilken tilbudstype og paragraf tilbuddet er oprettet med. Du kan få hjælp
til at ændre tilbudstype på et tilbud i Tilbudsportalens værktøjskasse.
På denne side kan du også oprette nye tilbud, der skal indberette til Tilbudsportalen. Du kan få hjælp til at
oprette nye tilbud i Tilbudsportalens værktøjskasse.

Offentliggjorte tilbud
Her ser du en liste over de tilbud, der indberetter til jeres kommune/region, og som kan søges frem på
Tilbudsportalens offentlige søgeside.

Ikke offentliggjorte tilbud
Her kan du se en liste over de tilbud, som er oprettet under jeres kommune/region, men som ikke kan
søges frem på Tilbudsportalens offentlige søgeside.
Disse tilbud er ikke offentliggjorte, enten fordi:
•

De er ophørt (og deres indberetning viser, at de ikke længere skal være offentliggjort)

•

Deres indberetning er endnu ikke fyldestgørende nok til, at Tilbudsportalens offentlige søgeside
kan vise den.
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Alle brugere
Her ser du en liste over alle de personer, der kan logge på Tilbudsportalens indberetningssystem.
Listen indeholder:
•

Tilbudsbrugere/it-brugere
Personer, der kan indberette for et eller flere tilbud.

•

Myndighedsbrugere
Personer, der behandler de indberettede oplysninger ved at godkende eller afvise dem.

Du kan få hjælp til at oprette tilbudsbrugere og myndighedsbrugere i Tilbudsportalens værktøjskasse.
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