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OPRET BRUGERPROFIL:

Opret en brugerprofil:

Gå til www.comdia.com.

1. Klik på ”bliv bruger” i øverste højre hjørne.

2. Udfyld trin 1 til 5 i brugeroprettelsen

3. Efter trin 5, klik på ”opret og send aktiveringsmail”.

En aktiveringsmail vil nu blive sendt til den e-mailadresse, du 
har oprettet din brugerprofil med. Klik på det grønne link i 
mailen for at aktivere din brugerkonto.

4. Log ind på Comdia

1.

2. 3.

4.
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http://www.comdia.com/


Søgeprofilen beskriver de områder, som din 
virksomhed har erfaring eller kompetencer til at 
udføre og gør det nemmere at oprette sig på diverse 
leverandørlister.

1. Klik på søgeprofil under min brugerprofil.

2. Klik på rediger for at redigere listen.

3. Vælg de kategorier, som bedst beskriver din 
virksomhed.

4. Klik på Gem og afslut eller vælg fanen CPV (se 
vejledning på næste side)
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UDFYLD DIN SØGEPROFIL (KATEGORIER):

1.

2.

3.

4.



1. Klik på fanen CPV

2. Skriv et søgeord, der beskriver din virksomheds 
fagområde i det grå søgefelt, og vælg de koder, som 
er relevante for din virksomhed.

3. Klik på gem og afslut, når du har valgt alle de 
ønskede kategorier og koder.

Bemærk: Systemet overfører automatisk dine valgte 
CPV-koder til matchende kategorier (såfremt der er tale 
om kategorier du ikke selv har valgt på forhånd). 
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UDFYLD DIN SØGEPROFIL (CPV):

1.

2.

3.



6

Ved oprettelse på Egedal Kommunes leverandørliste 
stilles der krav om at:

”Leverandører af VVS-, Kloak- og El-arbejde skal være 
autoriserede, og ved ansøgning oplyses 
autorisationsnummer, samt at firmaer, der ønsker at 
byde på nedrivningsopgaver, skal opfylde 
arbejdstilsynets krav hertil”.

Du tilføjer autorisationsnumre og certifikater under 
din brugerprofil:

1. Vælg Autorisationsnumre og certifikater fra 
menuen brugerprofil.

2. Klik på tilføj autorisationsnummer eller 
certifikat for at oprette ny registrering*.

*Har din virksomhed flere autorisationer, oprettes der flere 
registreringer. Bemærk: Det er dog kun muligt at oprette en 
enkelt autorisation/certificering inden  for hvert område.

OPRET AUTORISATIONER OG CERTIFIKATER:

1.

2.



Indgang fra Comdia forside:

1. Vælg leverandørlister fra menuen til 
venstre.

2. Vælg de kommuners lister du ønsker at 
registrere din virksomhed på.

3. Klik på gem og afslut, når du har 
accepteret den pågældende kommunes 
krav.
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1.1.

REGISTRERING PÅ LEVERANDØRLISTEN:

Indgang fra Egedal Kommunes landing 
page:

1. Klik på leverandørliste i menuen til 
venstre.

2. Klik på registrer i øverste højre hjørne.
3. Klik på gem og afslut, når du har 

accepteret kommunes krav.

1.


