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   Den danske Akkrediteringsfond 
 

  
 Side Brugervejledning til DANAK’s kundeportal og afvigelsesdatabase 

 
DANAK’s kundeportal og afvigelsesdatabase giver kunder overblik over status på aktuelle akkrediteringer 
og adgang til afvigelsesdatabase. 
 

Vigtigt!  Generelt vedr. adgang til databasen: 
 
Brugeradgang skal opfattes som virksomhedens adgang til portalen og virksomheden kan selv beslutte 
hvem den der skal have information om brugernavn og adgangskode, udover kontaktpersonen til DANAK.  
Information om brugeradgang bliver sendt til kontaktpersonen. 
 
Der findes tre typer brugeradgange:  
 

 kon_xxxx, som typisk vil være den kvalitetsansvarlige i virksomheden og samtidig er kontaktperson 
til DANAK. Kon_brugeren har rettigheder til at godkende forslag til korrigerende handlinger og 
sende dem videre til DANAK i afvigelsesdatabasen. 
 

 akk_xxxx, som kan bruges af de medarbejdere, der kan arbejde på udkast til korrigerende 
handlinger, men ikke godkende og sende disse til DANAK. 
 

 Initialer, som enten er en DANAK-medarbejder, en teknisk assessor, - ekspert eller en særlig 
sagkyndig. 

 
xxxx angiver kundens registrerings-/akkrediteringsnummer. Et akkrediteringsnummer kan have et til fire 
cifre. 
 
Adgang opnås efter aftale med DANAK’s webmaster og den ledende assessor på sagen, som i dialog med 
kunden sørger for, at der bliver oprettet brugernavn og password. Bemærk, at de fleste laboratoriekunder 
allerede har et akk_xxxx brugernavn. 
 
Kontakt webmaster hos DANAK (webmaster@danak.dk), hvis du oplever problemer i forbindelse med 
adgang til portalen. 
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Sådan logger du ind på kundeportal og afvigelsesdatabase – 1. trin 

Du kan logge ind på kundeportal og afvigelsesdatabase ved at trykke på ”Log ind” under billedet ved ”Kundeportal” i venstre kolonne på forsiden af 

DANAK’s hjemmeside www.danak.dk 

 

  

Her får du adgang til 

kundeportal og 

afvigelsesdatabase 

http://www.danak.dk/
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Sådan logger du ind på kundeportal og afvigelsesdatabase – 2. trin  

Du får brugernavn og password tildelt ved enten at kontakte din ledende assessor eller webmaster hos DANAK på mailadressen webmaster@danak.dk 

 

  

Her indtaster du dit brugernavn 

Her indtastes dit 

password 

Her kan du få en mail sendt med dit 

password, hvis du har glemt det  

mailto:alu@danak.dk
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Overblik over kundeportal 

 

 

 

 

 

 

Oversigt over de 

publicerede 

dokumenter under 

akkrediteringen i 

kronologisk rækkefølge 

Adgang til metodelisten  

Der gives 

adgang til én 

akkreditering ad 

gangen 

Oversigt over 

planlagte og udførte 

besøg og status for 

disse for den valgte 

akkreditering 

 

Tryk her for at få 

adgang til 

afvigelsesdatabasen 

Mulighed for at 

vælge en 

engelsk udgave 

af kundeportalen 

Det første tal er antal 

af afvigelser. I 

parentesen står frist for 

forslag til korrigerende 

handlinger og 

nedenunder status  

Stamoplysninger om 

kunden, som også er 

tilgængelige på 

DANAK’s hjemmeside 
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Oversigt over dokumenter - forklaring 

 

 

  

Akt nummer er 

dokumentets unikke 

identifikationsnummer 

hos DANAK 

Dato viser hvornår dokumentet er gemt 

i DANAK’s sagsstyringssystem 

Akttype viser, hvilken type 

dokument, der er tale om 

 

Titel viser den titel, som ledende assessor har 

givet dokumentet 
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Besøgsdata – forklaring 

 

 

 

  

Besøgs Id 

angiver, om der 

er tale om et 

Akkrediterings-, 

Tilsyns- eller 

Fornyelsesbesøg  

Status angiver, 

hvor i processen 

besøget befinder 

sig, og hvad den 

næste handling i 

processen er 

Bemærkninger 

bruges, hvis ledende 

assessor har 

supplerende 

bemærkninger til det 

aktuelle besøg 

Afvigelsesdatabase 

giver mulighed for at 

komme videre til 

afvigelsesdatabasen 

Dato og type viser 

DANAK’s systemdato, 

som angiver, hvor 

besøget skal ligge inden 

for +/- 3 måneder samt 

hvilken type besøg, der 

er tale om 
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Overblik over afvigelsesdatabasen – 1. trin  

 

  

  

Afvigelse ID: viser hvilket 

besøg afvigelsen knytter sig til 

Vis afvigelse: her kommer du 

hen til den enkelte afvigelse, 

hvor den kan behandles 

 

Status: angiver, hvor langt i 

afvigelsesbehandlingen, 

man er kommet 

Initiativ viser, hvem der skal handle, for 

at afvigelsesbehandlingen kan fortsætte 

Handling: her kan du f.eks. 

vælge, om du vil vedhæfte 

dokumentation til afvigelsen 

Opfølges: viser om 

LA agter at følge op 

på afvigelsen ved 

næste besøg. 

Opfulgt: angiver, om 

LA har fulgt op 

Trykker du på 

Afvigelsesoversigten får du 

en oversigt over afvigelserne, 

som du kan printe ud 

Her kan du kontakte relevante personer, 

der arbejder med akkrediteringen via 

mail 

Her ses de filer, der er 

vedhæftet som dokumentation 

for behandling afvigelsen 

Opdatér: Opdaterer 

skærmbilledet 
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Overblik over afvigelsesdatabasen – 2. trin 

 

  

  

Her viser 

afvigelsesdatabasen, 

hvor langt man er i 

behandlingen af 

afvigelsen 

Workflow feltet viser 

hvad brugerens 

næste 

handlemulighed er er  

Reference angiver standard og 

punkt i denne, som afvigelsen er 

givet i henhold til 

Her skriver 

DANAK 

afvigelsens ordlyd 

Når ordlyden for afvigelsen 

er på plads og gemt gør 

LA/TA afvigelsen endelig 

ved at klikke på Gå til trin 2. 

Initiativet overgår hermed til 

kunden. 

Her fremgår det, 

hvem der er 

ansvarlig for 

afvigelsens ordlyd 
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Overblik over afvigelsesdatabasen – 3. trin 

  

  

 Under Bedømmelse er det DANAK og TA/SA, som kan handle.  

 Når LA og TA/SA har indført sine bemærkninger i trin 4 trykkes der Gå til trin 5, og prikken vil flyttes til Trin 

5 Udkast i statuslinien. Hvis LA vil arbejde videre, skal han/hun trykke på Gå ti Trin 4 og der kan skrives på 

ny. 

 LA kan vælge enten at Lukke afvigelsen eller sende afvigelsen tilbage til kunde til nye forslag til 

korrigerende handlinger ved at trykke på Gå til trin 2. 

 Under Korrigerende handling er det kunden, der kan 

handle.  

 Hvis kunden vil korrespondere internt om den 

korrigerende handling, skal den medarbejder der er 

færdig med arbejdet på den korrigerende handling, 

trykke status hen i trin 3 udkast. Hvis  en medarbejder 

derefter vil arbejde på afvigelsen, skal kon_bruger flytte 

status til trin 2 igen. 

 Når forslag til korrigerende handling er klar til afsendelse 

trykker kon-brugeren på Gå til trin 4 og prikken flyttes til 

Afsendt. 

 

 Under Afvigelse er det 

DANAK og TA/SA, som kan 

handle.  

 Når LA og TA/SA mener at 

afvigelsens ordlyd er korrekt, 

klarmelder f LA og prikken 

flyttes til Afgivet. 

 Der vil føres log over LA og 

SA/TA’s samt kundens 

handlinger og kommentarer. 

 Her kan akk-brugeren og kon-brugeren arbejde 

med forslag til korrigerende handlinger. 

 Når forslag til korrigerende handling er klar til 

afsendelse trykker kon-brugeren på Gå til trin 4 

og endeligt forslag til korrigerende handling 

sendes dermed til DANAK.   

Her ses historik og 

årsagsanalyse for 

arbejdet med den 

korrigerende 

handling 
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Hvordan vedhæftes dokumentation for korrigerende handlinger i afvigelsesdatabasen? 1. trin  

  

 

 

 

 

Her kan vedhæftes filer 

eller andet som 

dokumentation 
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Hvordan vedhæftes dokumentation for korrigerende handlinger i afvigelsesdatabasen – 2. trin  

 

  

Tryk for at vedhæfte fil 

eller anden dokumentation 
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Sikkerhed og fortrolighed 

DANAK vil opfordre til at bruge sikre og ikke let gættelige passwords. Det er vigtigt, fordi databasen giver adgang til fortrolig korrespondance mellem 

kunden og DANAK. 

E-mail-adressen, som angives under ”Mine indstillinger” bør tilhøre virksomheden (f.eks. fabrik@fabrik.dk) og ikke være en personlig mailadresse 

(f.eks. anders.and@gmail.dk), således at mailadressen er gyldig, også selv om der kommer en ny kvalitetsmedarbejder. 

 

 

Support 

Du kan få hjælp til kundeportal og afvigelsesdatabase ved at kontakte webmaster (webmaster@danak.dk) eller den ledende assessor på din sag. 

 

  

mailto:fabrik@fabrik.dk
mailto:anders.and@gmail.dk)
mailto:alu@danak.dk
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Læs om password, brugernavn, lister over brugere samt rettigheder – 1. trin 

  

  

Klik på Brugerliste 

for at se de forskellige 

brugeres rettigheder 
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Læs om password, brugernavn, lister over brugere samt rettigheder – 2. trin 

 

  

Navn på de 

brugere som 

har adgang til 

sagen  

De rettigheder, 

som den 

enkelte bruger 

får tildelt af 

DANAK 

Forklaring på, hvad de enkelte 

koderne  
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Glemt password? 

Hvis du har glemt dit password og stadig har dit brugernavn, kan du få den tilsendt ved at benytte nedenstående link. Hvis du har mistet både 

brugernavn og password, kan du kontakte den ledende assessor på sagen eller webmaster på mailadressen webmaster@danak.dk 

 

 

Ved at klikke 

her kan du få 

dit password 

tilsendt. 


