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Denne manual vil gennemgå de 5 trin du skal fuldføre for at have glæde af systemet på
www.vurdering.info - og ikke mindst de dygtige eksperter, der står bag systemet.

De 5 trin :
1. Du registrer dig selv i vores system, med information om navn, adresse, e-mail m.m. Disse
informationer huskes af systemet - så du skal kun indtaste dem en gang.
Du får herefter dit eget kodeord med adgang til systemet.
2. Du registrerer og beskriver det emne du ønsker vurderet
3. Du indsender foto(s) af emnet.
4. Du modtager faktura i e-mail, samt information om indbetaling af honoraret
5. Du indbetaler honoraret og får tilsendt en mail når din vurdering er færdiggjort.

Du kan herefter udskrive et certifikat på din vurdering direkte fra nettet - eller henvise til det i et link til
f.eks. dit forsikringsselskab eller andre. Uvedkommende kan IKKE få adgang til dit personlige
certifkat

Trin 1 : Registrér dig selv

Du skal bare registrere dig selv 1 gang = første gang du skal bruge www.vurdering.info. (hvis du allerede er
registreret skal du blot logge dig ind ved at vælge: "Mine sider" og derpå "Logg in")

For at registrere dig går du til: "Mine sider" og vælger derpå: "Opret konto".
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Udfyld alle felterne:

Navn, postadresse, postnummer og by
Disse felter giver sig selv, men vær omhyggelig, for det vil være disse informationer der bruges til at udskrive
dit certifikat.
Dit land
Det er meget vigtigt at du vælger det land som du rent faktisk bor i. Det er afgørende for korrekt beregning af
bl.a. moms.
Din e-mail adresse
Sørg for at oplyse en e-mail adresse som du rent faktisk også tømmer post på.
Det vil være den adresse som systemet sender e-mails til dig på når en vurdering er klar, hvis
vurderingsmanden har spørgsmål eller hvis du beder om at få genfremsendt dit passord.
Passord
Brug et passord som du mener du kan huske. Du skal skrive det TO gange.
På skærmen kan du IKKE se de tegn der taster. Vær opmærksom på at Caps Lock IKKE er slået til på din
maskine når du skriver passordet.

Tryk til sidst på knappen:
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Trin 2 : Registrér emnet der skal vurderes

Vær først sikker på at du ER logget korrekt ind på systemet. Det ses let ved at vælge "Mine
sider" og se om du nu har en funktion der hedder "Logg ut". Hvis du har det - så er du korrekt logget på
systemet.
Gå til indsend vurdering således:

Du skal nu vælge hvilken kategori dit emne hører hjemme i:

Dit valg af kategori er med til at afgøre hvilke spørgsmål du bliver stillet om emnet, samt hvilken
vurderingsmand der er den bedst egnede til at udføre vurderingen. Brug derfor kun "Vet det ikke" - hvis du
virkelig ikke mener at dit emne hører hjemme i en af de øvrige kategorier.
Angiv om du skal bruge vurderingen til at selge, kjøpe, forsikre eller arve
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Gå videre til næste trin ved at trykke på knappen:
På næste side bliver du stillet spørgsmål afhængigt af hvilken kategori du har valgt. Fortæl alle oplysninger
du har om emnet - hellere for meget end for lidt. Jo bedre information, desto bedre kan vurderingsmanden
udføre sit arbejde for dig. Du kan f.eks. udfylde således:
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I visse situationer kan du vælge imellem forskellige vurderingsmænd, i andre situationer kan du ikke. Det
afhænger af hvilket land du bor i og hvilken kategori emnet der skal vurderes hører hjemme i.
Hvis der er en valgmulighed - så kan du skifte mellem de foreslåede eksperter således:

Afslut ved at trykke på knappen:

Trin 3: Indsend foto(s) af emnet der skal vurderes

Du er nu kommet til den side hvor du skal indsende et eller flere fotos af det emne du ønsker vurderet.
Bemærk: Når du indsender dine fotos til www.vurdering.info, så giver du os copyright til den kopi af fotoet
som vi modtager. Vi påfører alle fotos et "copyright" vandmærke - for at sikre os mod kopiering fra
konkurrerende sites.
Såfremt du ikke har et digitalt foto, men kun et papirfoto skal du indsende papirfotoet
i brev til eksperten. Vedlæg en seddel med dit navn, adresse og vurderingsnummer.
Vurderingsnummeret finder du ved at klikke ind på "Mine sider" - derpå:
"Mine vurderinger" og der trykke på grafikken "Intet foto". Herefter vil du kunne se
vurderingsnummeret på linien: vurdering, id = xxx
Eksperterne påtager sig intet ansvar for indsendt materiale .
Aflever foto(s) digitalt således
Tryk på knappen "gennemse" (den hedder "browse" hvis din Windows er engelsk og "bladre" hvis din
windows er norsk).
Du får nu et "utforsk" vindue frem hvori du skal angive placeringen af dit foto på din egen maskine. Det kan
f.eks. se således ud:

5

Manual til gæster på www.vurdering.info

Side

6

Version: 29-04-2005

Klik på det foto du vil indsende og tryk derefter på "Åbn" (denne knap hedder noget forskelligt afhængigt af
hvilken sprogversion du har i dit Windows styresystem)

Nu er du tilbage på websiden og her trykker du på "send" knappen (som også kan hedde andet afhængig af
din sprogversion af Windows):

Fotoet er nu afleveret og du kan vælge om det skal drejes.
Når det ser ud som ønsket - så trykker du på den grønne "godkend" knap:
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Har du yderligere fotos kan du nu gennemgå proceduren igen ved at trykke på "Gennemse" (bladre
igjennom etc.)... Når du er færdig med at indsende fotos trykker du på knappen "Afslut"

Herefter kommer du til en side hvor der står "Tak for opgaven" - og alle informationer ligger nu hos
eksperten, som snarest går igang med opgaven.

Trin 4 : Modtag og betal faktura

Du modtager nu en faktura på den e-mail adresse der står i din konto.
Fakturaen er udstedt til dig - og er fra den ekspert som systemet har valgt.
I fakturaen står det kontonummer og den bank som du bedes foretage din indbetaling til, samt det
vurderingsnummer du bedes oplyse i forbindelse med indbetalingen.
Såfremt ydelsen er momspligtig - vil momsbeløbet endvidere fremgå af fakturaen.

Trin 5 : Se din vurdering, udskriv certifikat m.m.

Når du har betalt eksperten og denne er færdig med vurderingen, vil du modtage en e-mail om at
vurderingen nu er tilgængelig.
På den offentlige side af www.vurdering.info kan gæsterne nu se:
• de fotos du har indsendt
• din egen beskrivelse
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•
•

en kort beskrivelse fra eksperten
hvilken prisgruppe eksperten siger at emnet hører hjemme i (men IKKE den præcise
vurdering)

Gæsterne kan altså ikke på de offentlige sider se:
o dit navn, adresse m.m.
o den lange beskrivelse eksperten har angivet
o den præcise vurdering eksperten har givet dig
Du logger nu ind på www.vurdering.info og går til "Mine vurderinger".
Her får du en oversigt over de(n) vurdering(er) du har indsendt:

Ved at klikke på een af vurderingerne får du adgang til alle informationer om denne:
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Hvis du fra denne side med den enkelte vurdering klikker på linket "Hent certifikat" - udskrives certifikatet på
din printer.
Det kan f.eks. se ud som vist på næste side.
Hvis du fra denne side klikker på linket "Send link til certifikat", så sendes en e-mail til dig fra systemet som
indeholder:



Et link til certifkatet
Et passord der skal bruges for at hente dette.

Denne metode til at få certifikatet på kan du altså bruge hvis du har behov for at e-maile det til f.eks.
advokat, politi, forsikringsselskab, familie eller andre.
Med et passord sikres du altså at udenforstående ikke kan læse dit takstbrev, med navn, adresse etc..
Passordet tildeles automatisk af systemet.
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