Virksomheder – log ind som
selvstændig, mindre virksomhed eller kursusadministrator

Standardindstillinger - virksomhed

Indstillinger på virksomhedens sider
Opdateret den 6/7-2017

Ved log ind som virksomhed (kursusadministrator/selvstændig/mindre virksom hed)
har du mulighed for at sætte nogle indstillinger, som gælder for hele virksomheden
(cvr-nummeret). Fx:


Skal medarbejdere have mulighed for at angive virksomheden som betaler
ved tilmelding til kursus?



Tillad dataudveksling med kompetenceudviklingsfonde?



Notifikationer når ansøgningsfristen for VEU-godtgørelse nærmer sig



Faktureringsoplysninger (vedligeholdelse af EAN numre)



Angivelse af, hvem indkaldelser skal sendes til og hvordan indkaldelsesbreve
skal sendes

Indstillingerne gælder for alle der logger ind på EfterUddannelse.dk med virksomhedens CVR nummer. Det er pt ikke muligt at lave indstillinger som kun gælder for
den enkelte medarbejder eller som kun gælder for p-nummer.
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Sådan gør du
Log ind på www.EfterUddannelse.dk som virksomhed. Angiv om du logger ind som
selvstændig, mindre virksomhed eller kursusadministrator.
Klik på Indstillinger, som du finder øverst i højre hjørne, for at åbne siden ”Indstillinger”:

Der ser sådan ud:

Skal dine medarbejdere kunne angive virksomheden som
betaler, når de selv tilmelder sig kurser på EfterUddannelse.dk?
Indstillingen er som udgangspunkt sat til ’Nej’. Det betyder, at dine medarbejdere
ikke kan angive virksomheden som betaler, hvis de selv tilmelder sig kurser på EfterUddannelse.dk. Medarbejderne kan godt tilmelde sig og angive, at de arbejder i
din virksomhed, men de står selv som betalere af kurset.
Tilmeldingen vil være synlig på virksomhedens side, uanset om det er medarbejderen selv eller virksomheden, der har lavet tilmeldingen. Du vil dog ikke kunne rette i
tilmeldingsoplysninger, hvis det er medarbejderen, der står som betaler.
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Tillad dataudveksling for kursustilmeldinger med
kompetencefonde?
Indstillingen styrer, om der må sendes oplysninger til kompetencefonde. Indstillingen er som udgangspunkt sat til Ja. Hvis virksomheden ikke ønsker at udveksle tilmeldingsoplysninger med kompetencefonde, skal indstillingen ændres til Nej.
Den enkelte kompetencefond kan kun modtage oplysninger på egne medlemmer på
en specifik periode. De oplysninger som kompetencefondene kan modtage retur er
oplysninger om


Hvornår kurset har fundet sted,



Fag



Uddannelser



I hvilket omfang personen har deltaget i uddannelsen

Modtag e-mail når ansøgning om VEU-godtgørelse, der ikke er
sendt til A-kasse, nærmer sig ansøgningsfristen?
Hvis virksomheden ønsker at modtage e-mail notifikation når ansøgningstidspunkt
nærmer sig skal svaret være ”ja” og feltet skal være udfyldt med den e-mail adresse,
som virksomheden ønsker at modtage notifikationerne på.
Indstillingen gælder for alle medarbejdere, der benytter en medarbejdersignatur
der er knyttet til virksomhedens CVR nummer.

Faktureringsoplysninger
Indstillingen bruges udelukkende til at knytte EAN-numre til faktureringsadresser og
vedligeholde oplysninger om tilknyttede EAN-numre.
Du bruger feltet ”Lærested” til at vælge den faktureringsadresse, som du vil oprette
EAN-numre til.
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EAN nummer: Hvis din virksomhed har et eller flere EAN numre, kan du angive dem
her og trykke ’Tilføj til lærestedet’. Det indtastede EAN nr. bliver tilføjet den faktureringsadresse, du har valgt ovenfor. EAN numre, der gemmes fra indstillinger,
kommer frem som valgmulighed ved tilmelding og gør det derved lettere for brugeren at angive EAN-nr.
Det er muligt at angive et andet EAN nummer ved tilmelding, hvis det ønskede ikke
er gemt under ’Indstillinger’.

Hvis du ønsker at rydde op i antallet af EAN numre, kan numrene slettes ved at klikke på det røde kryds.

Hvordan skal indkaldelsesbrevet sendes?
Mange uddannelsesinstitutioner sender indkaldelsesbreve via EfterUddannelse.dk.
Virksomheden kan vælge om indkaldelsesbreve mv. skal sendes pr. post eller pr. email, og om breve m.v. skal sendes til kursist eller virksomhed.
De angivne indstillinger vil automatisk blive foreslået på nye tilmeldinger. Du kan frit
ændre kontaktform på den enkelte tilmelding.

Gem indstillinger
Når du har foretaget dine valg skal du gemme oplysningerne ved at klikke på den
orange knap i bunden.
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