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Administrator for alle DA’s applikationer
Virksomheder på DA-området er i kraft af deres medlemskab i en arbejdsgiverorganisation
forpligtet til bl.a. at indberette statistik minimum en gang årligt til DA.
Denne vejledning er for brugere som ønsker at logge på indberetning.da.dk med sit NemID
uden at have en eksisterende adgang, og derfor skal oprettes som eller af en virksomhedsadministrator.
Der er ingen virksomhedsadministrator for CVR-nummeret
Klik på knappen ”Login med NemID/Medarbejder signatur”

Log på med din medarbejder signatur
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Her skal du tage stilling til om du skal være Virksomhedsadministrator for din virksomhed.
Dette medfører at du samtidig bliver Statistik administrator for indberetning.da.dk og dermed
betros den overordnede administration af alle adgang til virksomhedens personspecifikke data
på tværs af statistikkerne, som virksomheden skal indberette til.
Hvis du påtager dig rollen skal du klikke på ”Jeg har ikke en bruger”.
Alternativt skal du bede en relevant kollega om at oprette sig som virksomheds-/Statistik administrator.

Udfyld med de ønskede brugeroplysninger, som knytter sig til dit NemID.
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Underskriv Tro- og Loveerklæringen med din Medarbejdersignatur

Når du har godkendt, skal du indtaste din e-mail, som fremover bliver brugt til kommunikation vedr. statistik.
Når du trykker på opret, bliver du oprettet som både virksomhedsadministrator for alle DA’s
applikationer og som Statistik administrator, der specifikt vedrører administration af adgange
til indberetning.da.dk. Beskrivelse af Statistik administratorrollen findes i særskilt vejledning.

Side 4/6

Du kan nu oprette andre brugere til de applikationer, der vises eller du kan logge på indberetning.da.dk med dit NemID.

Virksomhedsadministrator eksisterer for CVR-nummeret

Klik på knappen ”Login med NemID/Medarbejder signatur”
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Log på med din medarbejder signatur

Da du er ukendt, skal du klikke på ”Kontakt din administrator” for at se kontaktoplysninger
på den person, du skal kontakte for at blive oprettet med en adgang.
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