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Vandråd på Selvbetjening - Min side
Log ind for at komme til vandrådene
1: Tryk på person-ikonet i øverste højre hjørne
eller
2: Via kortet, hvor alle vandråd er markeret
Du finder kortet her: danskevv.dk > Viden om > Vandråd.
NB: Hvis du er logget ind (som for eksempel Vandrådet i Haderslev
Kommune) og du trykker på et andet vandråd på kortet, så kommer du
direkte til dette vandråd.
Hvis du ikke er logget ind, så skal du naturligvis først gøre det.
Når du loger ind, kommer du til dit eget vandråd, og i bunden af
Vandrådsoversigten på dit eget vandråd kan du vælge det vandråd, du
ønsker at se. Mere om det herunder.

Glemt din adgangskode?
Hvis du har glemt dit brugernummer og/eller din adgangskode kan du
få dem tilsendt pr. mail.
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Hvad ser du, når du logger dig ind på
Selvbetjening – Min Side?
Selvbetjeningsløsningen på danskevv.dk er designet, så du kun skal
bruge én adgangskode til det hele.
A: I forbindelse med log in, vil de fleste medlemmer komme ind på
medlemsoversigt (der har med vandværket et gøre). Derfra skal man så
trykke på menuen vandråd til venstre.
B: I hvert vandråd er der en administrator. Administrator vil i
forbindelse med log in se en dropdown-menu (som vist til venstre),
hvor de skal vælge mellem vandråd eller vandværk. Vælger man
vandråd, kommer man direkte til vandrådsoversigten.
NB: Hvis du har valgt vandråd, da du loggede ind (via dropdownmenuen) og ønsker at betjene dig selv som vandværk, så skal du logge
ud og bagefter logge dig ind igen – denne gang skal du vælge vandværk.

NB: I øverste højre hjørne af siden kan du altid se: Dit navn, vandrådets
navn og log ud.
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Administrator af vandrådets hjemmeside
Hvert vandråd har én administrator af siden. Administrator kan som
den eneste i vandrådet:
1: Redigere kontaktpersoner
2: Tilføje et vandværk til oversigten
3: Uploade dokumenter samt omdøbe, slette og flytte dem fra mappe
til mappe.
Administratorrollen er som udgangspunkt givet til vandrådets formand.

Ændring af administratorrollen
Hvis du ikke ønsker at have administratorrollen, kan du videregive den
til en anden person i vandrådet.
1: Tryk på Rediger-knappen ud for din egen profil og ”Videregiv
administratorrettigheder”
2: Vælg en anden person i vandrådet fra dropdown-menuen
3: Gem

3

1-2

Vandrådsoversigt
Når du er logget ind, kommer du først til Vandrådsoversigt for dit eget
vandråd.
1: Her kan du se kontaktpersoner i dit vandråd
NB: Formand og næstformand vil altid stå øverst.
1A: Du kan redigere dine egne oplysninger.
----0-----3

1B: Hvis du er administrator, kan du redigere samtlige personer jf.
ovenfor.
2: Du kan gå til vandrådets dokumenter – tryk på linket:
”Se vandrådsdokumenterne her”.
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NB: Hvis vandrådet har egen hjemmeside, ser du i stedet for
hjemmeside-adressen og kan komme direkte til denne.
NB: Hjemmesideadressen kan IKKE redigeres.
3: Du kan se andre vandråd
Gå til bunde af siden og ”Se andre vandråd” i dropdown-menuen.
4: Administrator, kan du tilføje et vandværk til oversigten
Se efter linjen: ”Mangler der et vandværk i oversigten Klik her”
Når du trykker på ”Klik her” ser du en formular, som skal udfyldes. Når
du trykker på Gem-knappen, modtager vi en mail med oplysningerne.
Vi opretter vandværket i vores medlemssystem MANUELT så hurtigt
som muligt. Du vil altås ikke kunne se tilføjelserne med det samme.
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Vandrådet dokumenter
Der er fem mapper til at vandrådets dokumenter:
•
•
•
•
•

Om os
Regnskaber
Møder
Arbejdspapirer
Arkiv

NB: Alle eksisterende dokumenter er placeret i mappen Arkiv.
NB: Af hensyn til ensartetheden på tværs af vandrådene kan mapperne
ikke omdøbes.

Vandrådets dokumenter – administrator
Kun administrator kan uploade vandrådets dokumenter.
1: Vælg den mappe, du ønsker at dokumentet skal placeres i.
2: Tryk på Gennemse-knappen (blå) og vælg et dokument fra din
computer.
3: Det valgte dokument ses i det grå felt
4: Tryk på Upload-knappen (orange)
5: Nu ses dokumentet
NB: Her er mappen Om os valgt – den valgte mappe vil altid være fed
Rediger og flyt eller slet dokumenter
Som administrator kan du flytte dokumentet til en anden mappe,
omdøbe dokumentet eller slette det.
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Omdøbe dokumenter
Skriv det ønskede navn i feltet og tryk på Rediger-knappen.
Du ser det oprindelige dokumentnavn oven over feltet

Flytte dokumentet til en anden mappe
Vælg en anden mappe fra dropdown-menuen og tryk på Flyt-knappen.

Hvis vandrådet har egen hjemmeside
Hvis vandrådet her egen hjemmeside – som for eksempel Vandrådet i
Middelfart – kan du komme direkte til den ved at trykke på adressen
www.xxxx.dk.
NB: Når et vandråd har egen hjemmeside, er der ingen dokumenter på
danskevv.dk.
OBS: Hjemmeside adressen kan IKKE redigeres. Er den forkert, kontakt
Danske Vandværker.
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Regionsvandråd på Selvbetjening – Min side
Regionsvandrådets dokumenter
I hver region er der et regionsvandråd.
Du kan også se regionsvandrådets dokumenter i både dit eget
regionsvandråd og i de øvrige.
Der er fem mapper til at placere regionsvandrådets dokumenter:
•
•
•
•
•

Om os
Regnskaber
Møder
Arbejdspapirer
Arkiv

NB: Alle eksisterende dokumenter er placeret i mappen Arkiv
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Regionsvandråd – administrator
I hvert regionsvandråd er er udpeget en administrator, der kan uploade
dokumenter, omdøbe og slette samt flytte dokumenter fra mappe til
mappe.
Regionens vandrådsansvarlige er udpeget til at være administrator for
regionsvandrådet.
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