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Om rettigheder og Virk.dk 

Rettighedsstyring til EfterUddannelse.dk går gennem Virk.dk. På Virk.dk anvender 

man digital signatur (knyttet til virksomhed, ikke personlig) til log-in, ligesom på 

EfterUddannelse.dk. 

 

Man skal bruge rettigheden ”Ret til at administrere VEU-kurser” for, som virksom-

hed, at kunne logge på EfterUddannelse.dk og se virksomhedens kursusaktivitet, 

samt lave tilmeldinger.  

 

Rettigheder kan tildeles til en hel virksomhed eller til en eller flere p-enheder. Det 

er også muligt at tildele rettigheder til personer i virksomheder med et andet cvr nr. 

 

Tjek af rettigheder 

Hvis du vil tjekke om du har rettigheder til at logge ind på EfterUddannelse.dk skal 

du logge ind på Virk.dk. 

 

Når du er logget ind går du ind under Brugeradministration: 
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For at tjekke dine rettigheder går du ind under 

 

Når du scroller ned i bunden af denne side kan du se hvilke rettigheder du har:

For at tjekke dine rettigheder går du ind under Brugerprofil: 

Når du scroller ned i bunden af denne side kan du se hvilke rettigheder du har:
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Når du scroller ned i bunden af denne side kan du se hvilke rettigheder du har: 
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For at kunne logge på EfterUddannelse.dk skal du have rettigheden ”Ret til at adm

nistrere VEU kurser”. Hvis du ikke har den rettighed skal du kontakte din 

administrator. 

(Hvis der ikke står noget, har du ingen rettigheder.)

 

Her kan du også se hvilke p-

 

Find din Virk-administrator

Går tilbage til siden ”Brugeradministration” og vælg ”Virk

 

Du får nu en side frem hvor du kan se hvem der er Virk

hed. 

For at kunne logge på EfterUddannelse.dk skal du have rettigheden ”Ret til at adm

nistrere VEU kurser”. Hvis du ikke har den rettighed skal du kontakte din Virk

(Hvis der ikke står noget, har du ingen rettigheder.) 

-enheder du har rettigheder til 

administrator 

Går tilbage til siden ”Brugeradministration” og vælg ”Virk-administrator”: 

de frem hvor du kan se hvem der er Virk-administrator i din virkso
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For at kunne logge på EfterUddannelse.dk skal du have rettigheden ”Ret til at admi-

Virk-

 

administrator i din virksom-
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Du kan nu kontakte din Virk

den ”Ret til at administrere VEU kurser”.

 

Tildeling af rettigheder (for Virk

 

Virk.dk har følgende vejledning om tildeling af rettigheder:

http://www.virk.dk/rettigheder/hjaelp_til_virk

administrator/tildeling_af_rettigheder

 
Der findes desuden en vejledning om hvad det betyder at være Virk

http://www.virk.dk/rettigheder/om_virk
 

 

Rettigheder til andet cvr.nr end virksomhedens eget

Hvis en virksomhed har udlagt sin kursusadministration til en ekstern part er det 

muligt at give denne part ret til at tilgå EfterUddannelse.dk på vegne af virksomh

den. 

 

Dette kan virksomhedens Virk

magt til Virk.dk, som derefter vil tildele vedkommende de ønskede rettigheder.

Læs mere om fuldmagt her: 

 

Du kan nu kontakte din Virk-administrator og bede ham/hende tildele dig rettig

den ”Ret til at administrere VEU kurser”. 

Tildeling af rettigheder (for Virk-administratorer) 

k har følgende vejledning om tildeling af rettigheder: 

http://www.virk.dk/rettigheder/hjaelp_til_virk-

administrator/tildeling_af_rettigheder 

desuden en vejledning om hvad det betyder at være Virk-administrator:

http://www.virk.dk/rettigheder/om_virk-administrator 

Rettigheder til andet cvr.nr end virksomhedens eget 

somhed har udlagt sin kursusadministration til en ekstern part er det 

muligt at give denne part ret til at tilgå EfterUddannelse.dk på vegne af virksomh

Dette kan virksomhedens Virk-administrator gøre eller man kan indsende en ful

om derefter vil tildele vedkommende de ønskede rettigheder.

Læs mere om fuldmagt her: http://www.virk.dk/rettigheder/fuldmagt 
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administrator og bede ham/hende tildele dig rettighe-

administrator: 

somhed har udlagt sin kursusadministration til en ekstern part er det 

muligt at give denne part ret til at tilgå EfterUddannelse.dk på vegne af virksomhe-

administrator gøre eller man kan indsende en fuld-

om derefter vil tildele vedkommende de ønskede rettigheder. 
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Support 

 

Hvis du har problemer med rettigheder eller hvis en digital signatur ikke virker, skal 

du kontakte Virk.dks support: 72 20 00 39 

 

Hvis du har problemer med at bruge EfterUddannelse.dk kan du kontakte EASY-

supporten: 35 87 88 00 

 

 


