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Klikvejledning: Tildel rettigheder i SKATs TastSelv Erhverv
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Introduktion

Denne klikvejledning skal du bruge, hvis du skal tildele rettigheder til en medarbejders NemID profil i SKATs
TastSelv Erhverv, så medarbejderen kan anvende fordringshaverportalen. Tildelingen består af tre flows:
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Flow 1: Log på TastSelv Erhverv

Trin

Forklaring

Log på TastSelv Erhverv

Du skal logge på via dette link:
https://skat.dk/tastselverhverv

Navigation

OBS! Du skal logge ind som administrator
for at kunne oprette roller og tildele rettigheder.
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2.2

Flow 2: Oprettelse af rolle

Trin

Forklaring

Profil

Du er nu i et nyt vindue, hvor du starter
med at oprette en rolle.

Navigation

Øverst i højre hjørne skal du klikke på menupunktet ’Profil’.

Rettigheder til
TastSelv

Herefter skal du i venstre side i menuen
klikke på ’Rettigheder til TastSelv’.

Gruppér rettigheder

Du skal nu klikke på menupunktet ’Gruppér rettigheder’.
OBS! Kan du ikke se dette menupunkt, er
du muligvis ikke logget ind som administrator.
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Virksomhedens roller

Klik på ’Ny rolle for egen virksomhed’.

Navngiv rolle

Du skal nu navngive den rolle, du er i
gang med at oprette.
Der findes to slags roller i fordringshaverportalen:
1. ’Administrér fordringer’, der giver adgang til at håndtere myndighedens
egne fordringer i inddrivelsesløsningen, herunder at godkende eller fortryde fordringer i høring.
2. ’Se fordringer’, der kun giver adgang
til at se myndighedens egne fordringer i inddrivelsesløsningen.
Navngiv fx din rolle ’Sagsbehandler administrér fordringer’ og klik på ’Fortsæt’.
OBS! Har du behov for, at nogle medarbejdere kun må se fordringerne og ikke
administrere dem, skal du oprette to roller.
Du skal da oprette endnu en ’Ny rolle for
egen virksomhed, som du fx kan navngive
’Sagsbehandler se fordringer’.

Vælg CVR-/SEnr.

Klik på det CVR-/SE-nr., du ønsker at oprette rollen på. Du kan kun vælge ét CVR/SE-nr. ad gangen.
Klik herefter på ’Vælg CVR-/SE-nr.’
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Vælg domæne

Under ’Domæne’ skal du vælge ’Inddrivelse’.
Klik herefter på ’Vælg domæne’.

Vælg rettighed

Under ’Rettighed’ skal du vælge ’Administrér fordringer’.
’Administrér fordringer’ giver adgang til at
håndtere myndighedens egne fordringer i
inddrivelsesløsningen, herunder at godkende eller fortryde fordringer i høring.
Klik herefter på ’Vælg rettighed’.

Gem rolle

Kvittering for
oprettelse af
rolle

2.3

Klik nu på ’Gem’ for at gemme den rolle,
du netop har oprettet.
Du har nu oprettet en rolle, der giver adgang til fordringshaverportalen, og du kan
tildele medarbejderne rettighed til denne
rolle.
Du kan nu se kvitteringen for oprettelsen
af rollen.

Flow 3: Tildel medarbejder rettigheder

Trin

Forklaring

Profil

Øverst i højre hjørne skal du klikke på
’Profil’.

Navigation
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Rettigheder til
TastSelv

Herefter skal du i venstre side i menuen
klikke på ’Rettigheder til TastSelv’.

Tildel medarbejder rettigheder

Du skal nu klikke på menupunktet ’Tildel
medarbejder rettigheder’.

Virksomhedens medarbejdere

Klik på ’Opret medarbejder’.

Medarbejders
stamoplysninger

Indtast de relevante medarbejderoplysninger og vælg ’Gem’.

Virksomhedens medarbejdere

Klik på ’Rettigheder’ ud for den medarbejder, du netop har oprettet.

Medarbejders
rettigheder

Vælg den rolle, du vil tildele medarbejderen, fx den rolle du har oprettet under

OBS! RID-koden er en medarbejdersignaturs unikke ID-nummer. Det er med RIDkoden, at koblingen mellem TastSelv og
din medarbejders NemID sker.
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Flow 2 i denne vejledning, og klik på
’Vælg rettighed’.
Kontroller at rollen vises i boksen ’Tildelte
roller’ og klik på ’Gem’.
Medarbejderen har nu fået tildelt rollen og
har adgang til fordringshaverportalen.

Log på fordringshaverportalen via dette
link: https://info.fordringshaverportal.skat.dk/ og klik på Log på portalen med
NemID.
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