VEJLEDNING

Trin-for-trin
Sådan tilslutter du dig en forpligtende aftale
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Introduktion
I denne vejledning kan du se, hvordan du tilslutter dig en af vores forpligtende aftaler. Vejledningen fører
dig igennem hele processen trin-for-trin, indtil du har tilsluttet din organisation til aftalen.
Vi har i denne vejledning benyttet en test af aftale 50.49 Standardsoftware som eksempel.

Tilslutning trin-for-trin
1. Log ind på ski.dk.
2. Gå til siden ’Om forpligtende aftaler’ på ski.dk: www.ski.dk/forpligtenderammeaftaler (link kan også
findes nederst på forsiden af SKI’s hjemmeside).
3. Klik på linket i ’ETHICS – til brug ved høring og tilslutning’ for at komme til ETHICS’ hørings- og tilslutningsside. Du er nu logget ind i ETHICS via dit login til ski.dk.
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4. Vælg din organisation på velkomstsiden ved at klikke på linket i boksen eller på den blå knap.

5. Du er nu på din organisations side. Åbn fanen ’Tilslutninger’.
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6. Du kan nu se de aftaler, hvor der er en åben hørings- eller tilslutningsfase. Klik på ’Tilmeld’/’Besvar tilslutning’ ud for den relevante aftale (første gang, du klikker, er knappen blå og hedder ’Tilmeld’, efterfølgende
er den orange og hedder ’Besvar tilslutning’):

7. Åbn fanen ’Tilslutning’, hvorfra materialet kan hentes (knapper med blå baggrund).
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8. Klik på ’Opret besvarelse: Tilslutningsaftale’ og udfyld formularen.
Formularen skal udfyldes online. Når tilslutningsaftalen er udfyldt, klikkes på ’Gem’. Et udkast kan ligeledes
gemmes ved at klikke på ’Gem’. Tilslutningen er først endelig, når den samlede tilslutning er signeret, jf.
punkt 10.

TIP: Hvis en kopi af dokumentet ønskes downloadet, kan det gøres ved at højreklikke på dokumentet og
printe til pdf-format. Der kan dog ikke skrives i det downloadede dokument.
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9. Hvis der skal uploades andre dokumenter i forbindelse med tilslutningen, skal de udfyldes – enten online
(hvis der kun er en grøn knap, ligesom tilslutningsaftalen) eller ved at downloade og gemme eventuelle
formularer eller skemaer, udfylde dem og indsende dem (som indmeldingsarket nedenfor).

10. Underskriv og indsend tilslutningen ved at klikke på ’Underskriv og afslut’ i øverste højre hjørne. Tilslutningen er nu sendt til SKI. Såfremt du ikke er underskriftberettiget, har du mulighed for at dele tilslutningen
med underskriftberettigede via fanen ”Kontrolpanel”. Se punkt 11. Den underskriftsberettigede kan signere
med et certifikat, der tidligere er udstedt af ETHICS eller med NemID Medarbejdersignatur, som kan fås
her.
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11. Hvis du ikke selv er underskriftberettiget, kan du dele tilslutningssiden med den underskriftberettigede,
så han/hun kan underskrive tilslutningen.
a. Åbn fanen ’Kontrolpanel’ og klik på ’Del’.

b. Indtast e-mailadresse for den underskriftberettigede og klik på ’Del med Fuld adgang’.

Der vil herefter blive sendt en mail til den underskriftberettigede med et link til tilslutningssiden.
Den underskriftberettigede kan herefter underskrive og sende tilslutningen jf. punkt 10.
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Spørgsmål
Har du nogle spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte SKI’s kundeservice på telefon 33 42 70 00.

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S · Zeppelinerhallen, H.C. Hansens Gade 4 · 2300 København S · Telefon +45 33 42 70 00

8

