OPRETTELSE PÅ COMDIA.
Opret en brugerprofil på Comdia

side 2-3

Opret dig på en eller flere leverandørlister

side 4-5

Support: support@comdia.com

OPRET EN PROFIL PÅ COMDIA
Opret en virksomhedsprofil på Comdia og registrer dig på en eller flere kommuners
leverandørlister.
1.
2.
3.
4.
5.

Gå til www.comdia.com eller følg linket via en kommunal hjemmeside.
Klik på opret ny bruger og udfyld felterne markeret m. *.
Vælg profiltypen ”privat virksomhed / leverandør i dropdown menuen.
Udfyld fornavn og efternavn på den bruger, som profilen knyttes til.
Udfyld e-mail – den valgte e-mail vil også fungere som dit brugernavn, når du
logger ind på Comdia.
6. Vælg en adgangskode, som du vil anvende, når du logger ind på Comdia. Husk
at gentage denne i nederste felt.
Gå til næste side for at se, hvordan du udfylder dine virksomhedsoplysninger.

OPRET EN PROFIL PÅ COMDIA
7. Vælg Danmark i dropdown menuen land.
8. Indtast din virksomheds CVR-nummer og klik på hent data.
9. Din virksomheds data skulle herefter automatisk blive sat ind i
skemaet.
10. Tjek at din virksomheds adresse og telefonnummer er korrekte.
11. Marker om du ønsker at modtage nyheder fra Comdia.
12. Accepter gældende vilkår.
13. Klik på gem og afslut.

Bemærk: Du er er nu oprettet som bruger på Comdia. For at
registrere din virksomhed på en eller flere leverandørlister, følg da
vejledningen på side 4-5.

OPRET EN SØGEPROFIL
Inden du opretter din virksomhed på en leverandørlister,
skal du udfylde din virksomheds søgeprofil.
Søgeprofilen beskriver de områder, som din virksomhed har
erfaring eller kompetencer til at udføre og gør det
nemmere at oprette sig på diverse leverandørlister.
1. Klik på søgeprofil under din brugerprofil.
2. Klik på rediger for at redigere listen.
3. Vælg de kategorier, som bedst beskriver din
virksomhed.
4. Vælg derefter fanen CPV
5. Skriv et søgeord der beskriver din virksomheds
fagområde i det grå søgefelt, og vælg de koder, som er
relevante for din virksomhed.
6. Klik på gem og afslut, når du har valgt alle de ønskede
kategorier og koder.

Ændrer eller fjerne du kategorier fra din søgeprofil, vil dette
også slå igennem på de leverandørlister, din virksomhed er
registreret på.

REGISTRER DIN VIRKSOMHED PÅ EN LEVERANDØRLISTE
Når du har udfyldt søgeprofilen kan du oprette virksomheden på
de ønskede leverandørlister.

1. Klik på leverandørlister– øverst i venstre side af menuen.
2. Vælg den liste du ønsker at registrere dig på.
3. Når du har oprettet din søgeprofil på forhånd vil
kategorierne fra denne allerede være fortrykt på de lister du
ønsker at tilmelde dig. Hvis du vælger flere kategorier på
leverandørlisterne, vil disse automatisk blive tilføjet din
søgeprofil.
4. Har du valgt CPV-koder vil disse ikke være synlige når du
opretter dig på en liste. Dog vil det muligt for ordregiver at
søge din virksomhed frem via koderne.
5. Klik på gem og afslut når du har udfyldt alle oplysninger.

Visse kommuner har en godkendelsesprocedure når din
virksomhed oprettes på deres liste. Der kan derfor gå en dag
eller to fra din virksomhed opretter sig til, at I figurerer på listen.

