Få adgang til ansøgningssystemet STADS-DANS med dit

:

Hvis du har et NemID kan du logge på ansøgningssystemet med dette. Da al kommunikation i ansøgningssystemet
foregår via mail, skal du være opmærksom på, at der til din NemID-brugerkonto, skal være knyttet den mailadresse
du ønsker vi skal anvende i kommunikationen med dig. Hvis ikke der er knyttet en mailadresse til dit NemID, kan vi
ikke advisere dig, når der f.eks. ligger en besked til dig på din selvbetjening om at vi har brug for flere information,
eller om du er optaget eller ej. Nederst i vejledningen finder du information om hvordan du får knyttet en
mailadresse til dit NemID eller får ændret en uaktuel mailadresse hos NemID
1. Vælger du at benytte dit NemID, skal du vælge knappen

på velkomstsiden.

2. Klik På NemLog-in og du bliver sendt videre til NemLog-in siden:
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3. Her angiver du dit NemID bruger-id og Adgangskode, så du kan komme til log ind med nøglekort, som du plejer.

OBS – OBS – OBS – husk at dit NemID konto skal oprettes med en mailadresse som er aktuel, og som du vil
benytte i kommunikationen med os i hele ansøgningsperioden.

Har du ikke et Nem-ID
Hvis ikke du har et NemID, kan du bestille det på www.nemid.nu. Her kan du også læse mere om hvem, der kan få et
NemID. Husk at knytte en mailadresse, som vi kan bruge i kommunikationen med dig, til din NemID-oprettelse.
Hvis du allerede har et NemID, men ikke har knyttet en aktuel mailadresse til din profil hos NemID, eller du ønsker at
opdatere din mailadresse hos NemID, kan du gøre det på NemID’s hjemmeside – under ”Selvbetjening”. På NemIDselvbetjening har du blandt andet mulighed for at opdatere din emailadresse :

Du finder selvbetjeningen på følgende adresse: https://www.nemid.nu/log_paa_selvbetjening/index.html
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