Tilføjelse af kommunespecifik information til løsninger på Virk.dk
De kommunale indberetningsløsninger på Virk.dk oprettes og vedligeholdes i udgangspunktet af
leverandørerne, der udstiller løsninger på vegne af en række kommuner. Der er imidlertid mulighed for at
kommunerne selv kan berige løsningerne med kommunespecifik information og kontaktinformation.
Nedenfor beskrives det, hvordan du gør dette.
Du tilføjer informationen under fanen ”Myndigheder” i DIA. I nedenstående eksempel er det Viborg
Kommune, der er valgt.

Specifik kontaktinformation
Alle kommunale løsninger på Virk.dk har i udgangspunktet de generelle kontaktoplysninger for den
pågældende kommune tilknyttet. Brugeren og kommunen er dog oftest bedre hjulpet, hvis
kontaktoplysningerne henviser til den korrekte afdeling i kommunen. Dem tilføjer du i myndighedsbilledet,
hvor der er en formularliste med kommunens formularer (klappet sammen i billedet herunder), og
mulighed for at oprette en række kontaktenheder, som man så kan knytte til de relevante formularer.

Du opretter kontaktinformation ved at klikke på ”Ny kontaktinformation”.

Herefter får du et billede frem, hvor der er mulighed for at indtaste en række kontaktoplysninger og
fritekst. I eksemplet nedenfor er blot tilføjet navn på relevant afdeling og et telefonnummer. Herefter
gemmer du ændringerne.

De tilføjede kontaktinformationer optræder nu på listen med kontaktinformation. Se eksemplet neden for.

Herefter folder du formularlisten ud, og i rullemenuen ud for de relevante formularer vælger du den
specifikke kontaktinformation. Se eksemplet neden for. Husk at trykke ”Gem ændringer” efterfølgende.

I ”Preview” kan du se hvordan kontaktinformationen vil blive vist på Virk.dk portalen (både test- og
produktionsmiljø).
Når du har tilføjet de kontaktinformationer, der skal tilføjes, klikker du på ”Publicér” knappen ude til højre.

Tilføjelse af anden kommunespecifik information til formularer
Som udgangspunkt er det leverandørerne der tilføjer den information til formularen, der sætter brugeren
bedst muligt i stand til at indberette. Der kan dog være tilfælde, hvor der også er behov for specifik
information fra lige netop den kommune, som brugeren er i gang med at indberette til.
Denne information tilføjer du fra formular-listen i myndighedsbilledet. Som det er vist nedenfor gøres det
ved at klikke på ”Tilføj” ud for den eller de relevante formularer.

Herefter får du et billede frem, hvor der er mulighed for at indtaste de specifikke informationer, som skal
tilføjes/berige netop denne indberetning. Herefter gemmer du ændringerne.

I formular-listen kan du nu se, at der er tilføjet egen tekst til den valgte formular. I ”Preview” kan du se
hvordan teksten vil blive vist på Virk.dk portalen (både test- og produktionsmiljø).

Til slut klikker du ”Publicer” for at publicere teksten på Virk.dk portalen.

