Slik oppretter du en knytning mellom BankID og din konto i Visma Connect som igjen gir sømløs
pålogging til Visma Enterprise Startsiden
●
●

Gå til Visma Enterprise Startside.
○ Eksempelvis https://halden.vuq.visma.com/enterprise
Du blir da sendt videre til ID-Porten for pålogging med BankID.

●

Logg på med ønsket metode.

●

Dersom det er første gang du logger på med BankID vil du få spørsmål om hvilken
epostadresse du ønsker å knytte til BankID. Alle brukere vil få dette spørsmålet første
gang.
○ Det er da viktig å skrive inn den epostadressen som finnes i Brukeradmin. Dersom
du er usikker på hvilken adresse dette er så avbryter du påloggingen til du får
verifisert denne adressen. Bare lukk nettleservinduet.

○

●
●

Dersom du allerede har opprettet en bruker eksempelvis i Visma Community, og
denne epostadressen ikke er den samme som i Brukeradmin, er det likevel
epostadressen fra Brukeradmin som må legges inn. Hvis ikke vil du ikke få tilgang til
Visma Enterprise Startsiden.
○ Dersom du likevel skulle ønske å fortsatt bruke den eksisterende Connect-kontoen
til pålogging mot Visma Enterprise kan du be om å få endret epostadressen i
Brukeradmin. Dette må være godkjent ihht. kommunens standard.
Dersom koblingen mellom BankID or epostadressen i Brukeradmin nå er utført skal du få
opp Visma Enterprise Startsiden.
Vet neste pålogging med BankID skal du komme direkte til Visma Enterprise Startsiden.

Skulle du i denne prosessen få skrevet inn feil epostadresse, eksempelvis din private adresse, og
dermed få knyttet BankID til feil konto vil du her få en beskrivelse på hvordan du kan fjerne
knytningen til BankID og opprette den på nytt.
●

Logg på med BankID
○ Dersom epostadressen du har knyttet BankID til ikke finnes i Brukeradmin vil du få
opp denne siden:

Avslutt nettleseren din og åpne den igjen.
●

Skriv adressen https://accountsettings.connect.visma.com
○ Du vil da få opp påloggingssiden til Account Settings:

●

Her klikker du på "Glemt ditt passord?".

●

Du får da opp siden for tilbakestilling av passord:

○
○
○
○
○

Fyll inn epostadressen som du ønsker å fjerne kobling mot BankID fra.
Kryss av for "Jeg er ikke en robot". Noen ganger må man også spille "bildebingo" for
å komme videre.
Klikk så på "Tilbakestill passord".
Det vil da sendes en epost til den epostadressen du skrev inn med en link til siden
hvor du oppretter/endrer passordet.
På denne siden kan du opprette et nytt passord. Det stilles krav til kompleksiteten
av passordet, pass på at alle punktene blir grønne:

○

Du vil så få en bekreftelse på at passordet er opprettet/endret. Denne sendes også
på epost.

Gå til innloggingssiden og logg på med epostadresse og det nyopprettede
passordet.
●

Du kommer da inn på siden for innstillinger til denne kontoen. Her vil du bl.a. finne
koblingen til BankID som du nå kan slette ved å klikke på søppelkassen:

●

Du må bekrefte at du ønsker å fjerne denne koplingen:

●

Og bekrefte igjen ved å skrive inn passordet:

●

Dermed er koblingen mellom denne epostadressen og BankID fjernet. Avslutt nettleseren
for å nullstille alle aktive pålogginger.
Gå deretter til  https://halden.vuq.visma.com/enterprise på nytt og logg inn med BankID. Du
vil på nytt få spørsmål om å legge inn epostadresse. Velg nå den adressen som er
registrert i Brukeradmin.

●

