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Veiledning: Verifisere din bedrift 
Åpne denne veiledningen på annen enhet 
Vil du lese veiledningen på din telefon?  
Skann QR koden til høgre:  
Oversikt over alle veiledninger finner du her.  

Hvordan kan du ta eierskap/verifisere egen bedrift? 
Søk etter bedriften din på navn og klikk på navnet i rullegardinen. 
Eksempel utføres med bedriften «Test 1». 

 
Dersom din bedrift ikke finnes i databasen kan du legge den til ved å trykke på «Ny 
Oppføring». Veiledning for å legge til oppføring/bedrift finner du her. 
 
Du vil deretter bli sendt til bedriftens profil, se nedenfor: 

 
Klikk på «Verifiser nå», se i rød boks ovenfor. 
  

http://www.faglisten.no/
http://www.faglisten.no/
https://faglisten.no/hjelp-og-veiledning/
http://www.faglisten.no/Guides/NyOppføring.pdf
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Velg din plan, ditt abonnement: 
NB. Funksjoner for valgte plan, avviker fra veiledning, se gjennom punktene i høgre side for å 
sjekke funksjoner i din pakke. 

 
 
Skriv inn detaljer for din oppføring og legg ved dokumentasjon for eierskap/myndighet for 
verifikasjon: 

 
 
  

http://www.faglisten.no/
http://www.faglisten.no/
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Du kan nå legge inn mer informasjon i din profil i kontrollpanelet imens du venter på at 
Faglisten.no skal godkjenne din verifikasjon. 
  

http://www.faglisten.no/
http://www.faglisten.no/
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Når Faglisten.no godkjenner din verifikasjon vil du motta en e-post som ber deg om å gå til 
betalingssiden for å betale planen du har valgt for din oppføring. Gjennomfør betalingen via 
STRIPE. Du kan lese mer om STRIPE som betalingsmetode her. 
NB. Sjekk for betalings e-post både i innboksen din og i søppel mappen. 
 
Når din betaling er gjennomført vil du få en e-post om at din verifikasjon er godkjent. 
 
Du vil nå se at du har fått flere valg i Kontrollpanelet siden du nå har en oppføring/bedrift 
registrert og knyttet til din profil: 
 

 
 
For mer informasjon om hvordan du kan styre kontrollpanelet se veiledning her. 
 
 
 
 
 
 

http://www.faglisten.no/
http://www.faglisten.no/
https://faglisten.no/stripe-betaling/
http://www.faglisten.no/Guides/KontrollPanelBedrift.pdf

	Veiledning: Verifisere din bedrift
	Åpne denne veiledningen på annen enhet

	Hvordan kan du ta eierskap/verifisere egen bedrift?

