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Trin-for-trin: Sådan sørger du for, at et tilbud bliver vist på
Tilbudsportalen
For dig, der godkender i kommuner og regioner
Når du har tjekket, om tilbuddets indberetning stemmer overens med de faktiske forhold, skal du forholde
dig til, om tilbuddet skal vises på Tilbudsportalens offentlige søgeside.
Det gør du inde fra tilbuddets indberetning på siden ’Tilsyn’. Det er kun dig (der har rollen som godkender),
der kan indberette på denne side.
Når du står på siden ’Mine opgaver’, finder du siden ’Tilsyn’ ved at klikke på Kontrol ud for tilbuddets navn.

Du skal klikke på fasen ’Indberetning’.
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Klik på fanen ’Tilsyn’.

På siden ’Tilsyn’ skal du forholde dig til, de indberettede oplysninger er godkendt til offentliggørelse på
Tilbudsportalen eller ej – dvs. om tilbuddet skal være synligt på Tilbudsportalens offentlige søgeside.
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De efterfølgende felter på siden er frivillige at udfylde. Når du er færdig med at udfylde tilsynsblanketten,
skal du klikke på Videre.

På siden ’Historiske’ kan du se en oversigt over alle de oprettede tilsynsblanketter. Klik på Videre.
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Nu skal du godkende din afgørelse på fasen ”Kontroller og godkend”. Samtidig bør du forholde dig til
eventuelle rettelser, som tilbuddet kan have indsendt.

Hvis tilbuddet har indsendt rettelser, kan du se dem markeret med blå skrift på siden.
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Nederst på siden kan du se en sektion med den tilsynsblanket, du lige har oprettet. Da oplysningerne endnu
ikke er godkendt, vil de også stå med blå skrift.

Vælg ’Godkend’ i rullemenuen nederst til højre på siden, hvis du kan godkende alle de eventuelle rettelser,
tilbuddet har indsendt, og at tilbuddets indberetning skal offentligøres.

BEMÆRK: Når du har valgt ”godkend” i denne rullemenu, bliver valget ”usynligt” efter et øjeblik. Det er
fordi at systemet nu automatisk har markeret alle de ovenstående enkeltsektion til ”godkendt”.
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