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Slik fungerer UE-portalen ...

INNBYDELSE

Innbydelse til UE-portalen 
sendes til utvalgt administrator 

hos innleid entreprenør.

LEGG TIL BEDRIFT

Entreprenøren legger til  
innleide entreprenører, og 

innbydelsen til UE-portalen 
sendes ut.

UE-KJEDE

Forholdet mellom aktørene på 
arbeidsplassen vises i 

UE-kjeden frem til innleid 
entreprenør.

BEKREFTE
FORHOLDET TIL ANDRE 

AKTØRER

Entreprenørens forhold til  
andre aktører på arbeids- 

plassen bekreftes.

VILKÅR OG INFORMASJON

Eventuelle vilkår godkjennes, 
og informasjon om  

arbeidsplassen legges frem.
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Oversikt over grensesnittet i UE-portalen

Regler og informasjon

Hvis arbeidsplassen har egne regler 
og informasjon, vises lenker til det 
her.

Bygge- og anleggsplassen 
Den aktuelle arbeidsplassen vises 
med navn, prosjektnummer og sted.

UE-kjede

Forholdet mellom aktørene på 
bygge- og anleggsplassen vises 
frem til din bedrift, og deretter  
videre ned i eventuelle  
underliggende ledd.

Din bedrift i UE-kjeden

Bedriften du representerer, vises i 
grått i UE-kjeden.

Antall personer aktive på  
arbeidsplassen vises under din

bedrift.

I parentes vises antall personer 
i aktivitet blant dine eventuelle 
underentreprenører.

Åpne bedrift

Trykk på bedriften for å vise detaljer.

Språk 

UE-portalen kan vises på forskjellige 
språk.

Mine opplysninger

Trykk på navnet ditt for å se dine 
personlige opplysninger.

Din bedrift

Den bedriften du representerer i 
UE-portalen og har bekreftet  
forholdet til andre aktører for.

Innleide bedrifter

Rett under din bedrift vises 
innleide bedrifter.

Legg til bedriften i UE-kjeden

Trykk på Legg til bedrift for å 
legge til innleide bedrifter.

Bedriftene du legger til, plasseres 
rett under din bedrift i UE-kjeden.
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UE-portalen i Infobric Ease
Bygge- og anleggsplasser som bruker Infobric Ease, kan bruke UE-kjede til å spore  
forholdet mellom entreprenørene. De enkelte entreprenørene bekrefter hvem de er innleid 
av. Hvis en entreprenør har tillatelse til igjen å leie inn andre entreprenører, skal det gjøres 
rede for disse også. Alt dette gjøres i UE-portalen.

Bekreft forholdet til andre aktører
I UE-portalen må forholdet mellom din bedrift og aktøren som har innleid din bedrift  
bekreftes. Dette gjøres på velkomstsiden i UE-portalen, med knappen Bekrefte forholdet 
til andre aktører. Hvis du mener at noen av opplysningene er feil, eller det er andre  
grunner til at du ikke vil/kan bekrefte forholdet til andre aktører, må du i stedet trykke på 
knappen Rapportere feil og deretter beskrive hvorfor du avstår fra å bekrefte.

Vilkår og informasjon
Hvis arbeidsplassen benytter seg av generelle regler eller spesielle vilkår for arbeids- 
plassen, vises disse etter at forholdet til andre aktører er bekreftet. Du kan godta vilkårene, 
eller avvise dem og deretter beskrive hvorfor du velger å avvise dem. Arbeidsplassen kan 
også velge å publisere informasjon om arbeidsplassen som du må bekrefte at du har lest 
og akseptert.

Legg til bedrift
1. Trykk på knappen Legg til bedrift.

2. Skriv inn organisasjonsnummeret til den bedriften som skal legges til.

3. Velg Land. Landet der arbeidsplassen ligger, er forhåndsvalgt.

4. Skriv inn bedriftens navn. 

 Hvis organisasjonsnummeret er registrert fra før, vil det bedriftsnavnet du  

 oppgir, erstattes av et bekreftet bedriftsnavn når bedriften lagres. 

 Hvis bedriften forekommer flere ganger i UE-kjeden, kan det legges inn en kort 
 beskrivelse for å skille de ulike forekomstene fra hverandre. Dette gjøres med  
 Åpne bedrift etter at bedriften er lagt til.

5. Skriv inn fornavn og etternavn på den personen som skal inviteres som administrator 
for bedriften, og dermed bekrefte forholdet til andre aktører.

6. Skriv inn bedriftsadministratorens e-postadresse.

7. Trykk på Lagre.

8. Bedriften er nå lagt til i UE-kjeden, og innbydelsen er sendt til administratøren.

Status for bedrifter som er lagt til
Når bedrifter legges til, vises status for forholdet til andre aktører som et ikon med  
tilhørende beskrivelse. Bedrifter uten statusikon har bekreftet sitt forhold til andre aktører.

Venter på bekreftelse av forholdet mellom entreprenører.

Har nektet å opplyse om forhold mellom entreprenører, eller har avvist vilkårene.

Bedriftsadministratør mangler, og forholdet til andre aktører kan dermed ikke bekreftes.

Åpne bedrift
Alle bedrifter i UE-kjeden kan åpnes med klikk på bedriftsnavnet. For bedrifter som ligger 
ovenfor din bedrift eller nedenfor noen av dine innleide bedrifter, vises bare organisasjons- 
nummer, land og navn på bedriften. For din bedrift og direkte innleide bedrifter kan også 
bedriftsadministratører håndteres. Direkte innleide bedrifter kan også fjernes fra kjeden.

Mine opplysninger
Trykk på navnet ditt for å vise og eventuelt endre dine personlige opplysninger.

 Hvis du trenger å endre e-postadressen din, kan du i stedet legge til en ny  
 bedriftsadministratør og fjerne den gamle.
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