Sådan opretter du dig som bruger
1. Følg linket på Bevicas/Vanførefondens hjemmeside
2. Angiv dine oplysninger. Hvis du søger på vegne af en organisation, skal du markere
boksen ”Jeg søger på vegne af en organisation” og skrive organisationens cvr-nr.
3. Klik på ”Opret bruger”

4. Vent, mens dine oplysninger registreres, og du tildeles de nødvendige adgange
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5. Når din bruger er registreret, vil du se følgende meddelelse:

6. Tjek din mail, du skulle gerne inden for kort tid modtage en mail svarende til denne:

7. Klik på den grønne knap/linket i mailen
8. Har du allerede en Microsoft-konto tilknyttet din e-mailadresse, kan du logge direkte på
med din eksisterende konto.
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9. Har du ikke en Microsoft-konto, vil du blive mødt af dette skærmbillede:

10. Klik på “Næste”
11. Opret en adgangskode
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12. Registrer dit land og din fødselsdag

13. Du vil nu blive bedt om at bekræfte e-mailadressen ved at angive den kode, som du får
tilsendt pr. mail. Klik derefter på ”Næste”. Vær opmærksom på, at koden udløber efter kort
tid, og du skal derfor med det samme tjekke din mail og angive koden i dette vindue.
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14. Inden du kan fortsætte, skal Microsoft sikre sig, at du er en rigtig person. Du skal derfor
angive de tegn, du ser på billedet. Hvis du har svært ved at aflæse tegnene, kan du klikke
på ”Ny” for at få et nyt billede.

15. Klik på ”Accept” for at acceptere, at Bevica/Vanførefonden får adgang til dine oplysninger,
og for at fortsætte log on-processen.
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16. Log på med din e-mailadresse og din nyoprettede adgangskode

17. Du sendes nu til ”Min side”, hvorfra du kan starte ansøgningsprocessen.

6

18. Du kan med fordel gemme ”Min side” som en favorit i din browser, så du nemt kan vende
tilbage for at følge udviklingen på en igangværende ansøgning eller for at ansøge i en
fremtidig runde. Har du ikke gemt linket, kan du fra brugeroprettelsessiden (som du kan få
adgang til fra linket på Bevicas/Vanførefondens hjemmeside) klikke på ”klikke her” for at
komme direkte til ”Min side”, nu du allerede er blevet registreret.
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