Bestilling og aktivering af NemID til klyngen til E-boks og SKAT mv.
Når klyngen er godkendt som forening med CVR-nummer oprettes der automatisk en digital postkasse til
klyngen – her modtages al post fra det offentlige. For at få adgang til ”Digital Post” – klyngens E-Boks - samt
håndtere udbetalinger og indberetning mv. til SKAT fra klyngens NemKonto skal klyngekoordinator
registreres som officiel ”administrator” for klyngen.
Det forudsætter et særligt NemID tilknyttet klyngens CVR-nummer – en ”NemID Medarbejdersignatur”.
Princippet er det samme, som vi kender fra NemID, hvor vi får tilsendt et ”nøglekort” til brug for vores
netbank etc. Her får klyngen får sin egen ”NemID”, som også andre – f.eks. en kasserer i klyngen – kan få
adgang til. Der kan endvidere bestilles yderligere 2 medarbejdersignaturer til klyngen.

NemID til klyngen bestilles på www.medarbejdersignatur.dk. Første gang logger man sig på med klyngens
CVR-nummer og så følger man nedenstående step til bestilling af NemID medarbejdersignatur.

1. Bestil NemID
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2. Indtast klyngens CVR-nummer og bekræft oplysninger

3. Bestil NemID medarbejdersignatur
NemID fås både som nøglekort (papirudgave sendt med post) og som nøglefil, der installeres på
administrators computer. Det anbefales at bestille NemID som nøglekort, da det gør det nemmere at
anvende NemID i forskellige sammenhænge og af forskellige personer i klyngen.
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4. Indtast kontaktoplysninger på administrator (klyngekoordinator)
Det er muligt gratis at bestille yderligere NemID til op til 2 personer (medarbejdersignatur). Dette kan
klyngekoordinator også gøre efterfølgende hvis man oplever behov for flere NemID
medarbejdersignaturer (til en kasserer, sekretær etc.)

Aktivering af NemID til klyngen
Når klyngekoordinator har modtaget klyngens NemID medarbejdersignatur med posten skal NemID’en
aktiveres. Du skal bruge Nøglekortet og en midlertidig adgangskode, som du får på sms eller brev.

5. Aktivering af NemID med nøglekort
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6. Accepter betingelser for NemID medarbejdersignatur

7. Aktivering af NemID medarbejdersignatur
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8. Vælg en personlig adgangskode

9. Vælg dit eget bruger-id
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10. Aktiver nøglekortet

11. Oplysninger på dit NemID

12. Din klynge NemID adgang er nu oprettet.
Du har nu med dette NemID adgang til at se oplysninger om din klynge på Erhvervsstyrelsens
hjemmeside www.virk.dk (registreringsbevis), til at tjekke post i klyngens digitale postkasse (EBoks), logge dig ind på www.skat/tastselverhverv.dk og indberette honorarer udbetalt til
klyngekoordinator, kasserer etc., tjekke kontostatus på klyngens NemKonto etc.
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