Guide til login og valg som førstegangsbruger
Denne guide beskriver, hvordan du gør første gang du logger på rov.vd.dk med en NemLog-in.

Som privatbruger: Får du to muligheder:
1. Eksisterende bruger af WebGT (Din gamle konto, som ikke har været i brug siden december 2014)
2. Opret ny bruger (hvis du ikke har søgt tilladelser via Virk / rov.vd.dk før)

Som medarbejder i et firma får du tre muligheder:
1. Eksisterende bruger af WebGT ( Den gamle konto, som ikke har været i brug siden december 2014)
2. Ny bruger i eksisterende virksomhed (Du er ny bruger i en virksomhed, som allerede er oprettet på
rov.vd.dk)
3. Opret ny bruger (bruges hvis du er en medarbejder i en ny virksomhed på rov.vd.dk)

Som regel skal du blot oprette en ny bruger som privatperson, eller oprette en bruger på en
eksisterende konto, som medarbejder. Se side 4
Vælg ansøgningstype og log in
På rov.vd.dk møder du denne side, hvor du vælger hvad du vil søge om, ved at vælge sagstype
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Herefter vil du blive bedt om at logge ind. Når du har klikket på en af typerne møder du dette loginbillede fra
NemLog-in: Enten som Firma medarbejdersignatur eller privat NemID

For at logge på skal du have en medarbejder NEM ID eller som privatperson bruge dit eget NEM ID. (I dag
kan personligt ejede firmaer også benytte privat NemId)

Første gang du logger ind
Første gang du logger ind vil du møde nedenstående muligheder, hvis rov.vd.dk IKKE har mødt dit NemLogin før.

(Ovenfor som privatbruger)

Som privatbruger: Får du to muligheder:
3. Eksisterende bruger af WebGT (Din gamle konto, som ikke har været i brug siden december 2014)
4. Opret ny bruger (hvis du ikke har søgt tilladelser via Virk / rov.vd.dk før)

Med medarbejder NemId får du tre muligheder:
4. Eksisterende bruger af WebGT ( Den gamle konto, som ikke har været i brug siden december 2014)
5. Ny bruger i eksisterende virksomhed ( hvis du er ny bruger i en virksomhed, som allerede er oprettet på
rov.vd.dk)
6. Opret ny bruger (bruges hvis du er en helt ny virksomhed eller privat bruger på rov.vd.dk)
De næste afsnit beskriver hvordan du bruger de tre muligheder.
Bruger på gammel WebGT-konto, men som ikke har været
logget på rov.vd.dk. Sjældent brugt mulighed.
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Hvis du ikke har haft adgang til den gamle WebGT-konto efter december 2014, skal du have dine gamle login
oplysninger klar. Du skal bruge dem til at knytte den gamle WebGT konto til dit NemLog-in, så du kan se dine gamle
og nuværende sager på rov.vd.dk. Skal du færdigmelde på en gammel konto, se vejledningen om Færdigmeldinger
på andre konti

Som privatbruger:

Med medarbejder NemId Du skal nu logge på med dine gamle login oplysninger for sidste gang (brug STORE
bogstaver). Hvis du har flere konti, som du er bruger på, må du vælge en af dem. Du kan kun kobles til en konto via
NemLog-in.

OBS Ovenstående mulighed er kun medtaget af historiske grunde. De benyttes næsten aldrig mere. Rov.vd.dk blev
3
sat i drift den 1-12-2014, og siden er stort set alle gamle WebGT- konti blevet omlagt til rov.vd.dk
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De næste to muligheder er de aktuelle muligheder.
Ny bruger i eksisterende virksomhed

Hvis du er ny bruger i en virksomhed som allerede er oprettet på rov.vd.dk , bruger du denne mulighed. Listen der
dannes ud fra det CVR-nummer der er knyttet til din medarbejder NemLogin. Der kan findes flere firmaer med
samme CVR-nummer. Hvis dette er tilfældet, så du vælger den afdeling du vil tilknyttes. Husk i sidste ende kan du
kun logge på én konto med dit NemLog-in. (Vi kan nulstille din adgang, hvis du får valgt forkert, og så kan du vælge
forfra)

Opret ny bruger
Hvis du skal oprettes som ny bruger og ny virksomhed, eller hvis du er ny privatbruger, så skal du bruge denne
mulighed.

Support
Er du I tvivl om hvilken mulighed du skal vælge, eller har du problemer med systemet, kan du henvende dig til
supporten. Se Boksen ’Hjælp og support’ på siden https://rov.vd.dk

4

