Klikvejledning

Klikvejledning: Godkend eller fortryd fordring I høring
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Introduktion

Denne klikvejledning skal du bruge, hvis du skal godkende eller fortryde en fordring i høring. Dette scenarie
består at tre flows:

Vælg
fordring og
begrund

Bekræft

Kvittering
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2.1

Flow 1: Vælg fordring og begrund

Trin

Forklaring

Fordringer i
høring

Når du logger ind på Fordringshaverportalen, er du automatisk på fanen ’Fordringer
i høring’.

Vælg fordring

Fra fanen ’Fordringer i høring’ vælger du
den fordring, du ønsker at vurdere.

Navigation

Når du har fundet den ønskede fordring,
skal du klikke på den og du vil nu tilgå siden ’fordringsdetaljer’.
Vælg handling

Vurder om fordringen kan godkendes eller
om den skal fortrydes. Tilgå herefter feltet
’Handling’ øverst til højre på siden.
Vælg her enten ’Godkend indberetning’
eller ’Fortryd indberetning’.

Giv en begrundelse

Du vil nu tilgå vinduet, hvor du skal give
en begrundelse for enten at godkende eller fortryde fordringen.
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Vil du godkende indberetningen, skal du
skrive en begrundelse.

Vil du fortryde indberetningen, skal du
vælge en begrundelse.
Vælger du begrundelsen ’Andet’, skal du
skrive en begrundelse.

Når du har givet en begrundelse, skal du
klikke på knappen ’Næste’.

2.2

Flow 2: Bekræft

Trin

Forklaring

Gennemse din
din begrundelse

Du er nu i et nyt vindue, hvor du skal bekræfte dit valg af handling.

Navigation

Her kan du genlæse din begrundelse og
kontrollere fordringens ’Eget referencenr.
og FordingsID’.

Når du har gennemlæst din begrundelse
og kontrolleret ’Eget referencenr. og FordingsID’, skal du klikke på bekræft’.
Vil du rette i din begrundelse klik da ’Tilbage’.
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2.3

Flow 3: Kvittering

Trin
Kvittering

Forklaring

Navigation

Du kan nu se en kvittering for den handling, du har foretaget.

Når du har gennemset kvitteringen klik da
’Afslut’

Hvor kan du
finde de fordringer du
netop har behandlet

Har du godkendt indberetningen af en fordring, kan du se den under fanen ’Fordringer i høring’. Her vil den have status ’Afventer Rim’
Har du fortrudt indberetningen af en fordring, kan du se den under fanen ’Afviste/fortrudte fordringer’.
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Oversigt over skærmbillede
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