1. februar 2022

Dok ID: 189573

Ny login metode på indberetning.da.dk

Login på to måder ............................................................................................................................. 2
Login med bruger-ID og adgangskode for eksisterende brugere .......................................... 2
Login med nemID/medarbejder signatur for eksisterende brugere....................................... 2
Login med bruger-ID og adgangskode for nye brugere .......................................................... 3
Login med NemID/medarbejder signatur for nye brugere ..................................................... 4

Login på to måder
Indberetning.da.dk har fået ny adgangsstyring. Denne vejledning henvender sig dels til eksisterende brugere, som fremover ønsker at benytte nemID til at logge på, dels til nye brugere
som skal aktivere deres adgang.
Bemærk vi kan ikke håndtere enkeltmandsvirksomheder, der benytter personligt NemID, her
skal du fortsat logge på med brugerID og adgangskode.

Login med bruger-ID og adgangskode for eksisterende brugere
Indtast bruger-ID/brugernavn (e-mail) og den adgangskode du hidtil har anvendt for at logge
på indberetning.da.dk.

Har du glemt din adgangskode, kan du danne et nyt online ved at klikke på ‘Glemt adgangskode’ og følge vejledningen. Bemærk du modtager en e-mail med et link, du skal klikke på for
at danne en ny adgangskode. Afsender er PasswordDistributor@da.dk, og linket udløber efter
20 minutter.
Login med nemID/medarbejder signatur for eksisterende brugere
Log på med dit NemID/medarbejder signatur.
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Efter succesfuldt login bliver du dirigeret videre til Arbejdsgivernes Fælles Login side.
Indtast dit bruger-ID (e-mail) samt din adgangskode og tryk Login for at knytte dit NemID på
din eksisterende adgang.

Din NemID/medarbejder signatur er nu tilknyttet Arbejdsgivernes Fælles Login, og du kan
logge på indberetning.da.dk. Fremover skal du kun benytte NemID.
Login med bruger-ID og adgangskode for nye brugere
Hvis du ikke har nemID/medarbejder signatur logger du på indberetning.da.dk med brugerId/brugernavn (e-mail) og adgangskode.
For at aktivere din adgang indtast det bruger-ID/brugernavn samt den midlertidige adgangskode, du har modtaget i e-mail fra afsender virkreg@da.dk. Du bliver bedt om at skifte password.
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Login med NemID/medarbejder signatur for nye brugere
Log på med dit NemID/Medarbejder signatur.

Efter succesfuldt login bliver du dirigeret videre til Arbejdsgivernes Fælles login side.
Indtast det bruger-ID/brugernavn samt den midlertidige adgangskode, du har modtaget i email fra afsender virkreg@da.dk for at knytte dit NemID på din adgang.

Dit NemID medarbejdersignatur er nu tilknyttet Arbejdsgivernes Fælles Login, og du kan
logge på indberetning.da.dk. Fremover skal du kun benytte NemID.
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