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Vær opmærksom på 

Først er der nogle ting, der er vigtige ved stedfortræderfunktionen i Indfak2: 

 Stedfortræderfunktionen gælder kun for Varemodtagelse og Godkendelse. 

 Er du stedfortræder for en Disponent, så overtager du dennes prokura. 

 Du kun kan overtage stedfortræder-rettigheder i de bogføringskredse, du 

allerede selv har rettigheder i. 

 Det er muligt at opsætte flere stedfortrædere for samme bruger. 

 Varslingsmailen vil indeholde aktiviteter, som ligger hos den person, du er 

stedfortræder for. 

OBS: Stedfortræder for en Fakturafordeler kan kun ske ved at rollen tildeles sted-

fortræderen under Administration af den lokale systemadministrator. Du kan altså 

ikke overtage en Fakturafordelers rettigheder gennem stedfortræderfunktionen. 

 

Sådan virker stedfortræderfunktionen 

For at tilgå fakturaer for den du er stedfortræder for, har du følgende muligheder: 

1. Log ind som normalt  Klik på Fakturaer i topmenuen  Under Faktura 

klikker du på enten boksen for ”Til varemodtagelse (Fraværsassistent)” el-

ler for ”Til godkendelse (Fraværsassistent)”. 

 

 

  



  Side 2 af 3 

2. Log ind som normalt  På dit Dashboard under Aktiviteter vil der være 

tilføjet (Fraværsassistent) efter de aktiviteter, som vedrører dig som sted-

fortræder  Klik på aktiviteten og du vil blive ledt over til de fakturalin-

jer, der afventer behandling af den du er stedfortræder for. 

 

 

Sådan opsættes stedfortræder 

Stedfortrædere kan sættes op både af den lokale systemadministrator, samt af bru-

geren selv. 

Som lokal systemadministrator kan du følge nedenstående vejledning: 

Huskeseddel Opret stedfortræder 

Hvis du selv som bruger ønsker at opsætte en stedfortræder, gør du det via knap-

pen "Min Profil" i topmenuen. 

 

Du kan vælge at tilføje en eller flere stedfortrædere, som dermed får mulighed for 

at udføre arbejde på vegne af dig i forbindelse med f.eks. planlagt ferie eller syg-

dom. 

I drop down listen under "Stedfortræder" vælger du den eller de stedfortrædere, 

som skal have lov til at udføre arbejde for dig. 

http://www.modst.dk/Systemer/IndFak/IndFak2/Vejledninger-og-brugermanualer-til-IndFak2/~/media/0%20IndFak2/el%C3%A6ring/Huskesedler%20administratorer/Huskeseddel_Opret_stedfortr.pdf
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Når du har bekræftet ved at klikke "Ok", kan du i oversigten se hvil-

ke(n) stedfortrædere der pt. er aktive for din bruger. 

Klik på det lille kryds, når du ønsker at fjerne stedfortræder(e) igen. 

 


