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2 Hvem og hvorfor migrere?
Migreringsprocessen skal gennemføres, for at sikre en høj sikkerhed ved login og administration af
brugere i finsit. Kravet til adgangskoden er høj og tilknytning til SMS, ekstern e-mail og app tilbydes.
Alle brugere i finsit skal migrere sin konto.
Vi anbefaler at multifaktor godkendelse benyttes.

3 Migreringen
Sproget kan variere afhængigt af den enkelte brugers indstillinger.

3.1 Migreringen til Wolters Kluwer konto
I venstre del af skærmbilledet indtastes brugernavn og adgangskode. Brugernavn er din mailadresse og
adgangskoden har du fået tilsendt i en separat mail, da din revisor har oprettet dig som bruger i finsit.
Såfremt du ikke har denne mail, kan ’Glemt password’ aktiveres og du modtager en ny mail med ny
adgangskode. Dernæst klikkes ’Start migration’. Herefter åbnes et nyt vindue, hvor migreringsprocessen
beskrives.

Scrol ned i bunden af dette vindue og aktivér ’ Ett bättre och mer sätt att logga in’:
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Dernæst skal ’Create account’ aktiveres:
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Nedenstående elementer udfyldes og afsluttes med ’Continue.’ (se evt. pkt. 3.2.2. Email not available):

OBS!: Alle felter er følsomme for
store og små bogstaver
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En mail bliver automatisk genereret og sendt til den oprettede mailadresse for at verificere denne.

Linket i den modtagne mail aktiveres.
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3.1.1

Multifaktor godkendelse

Hver enkelt bruger skal tage stilling til, hvorvidt der ønskes yderligere sikkerhed end blot en
adgangskode. Hvis en adgangskode er vurderet tilstrækkelig klikkes ’No, thanks’.
Vi anbefaler at man tilføjer multifaktor godkendelse i form af SMS, mail eller applikation. Brugeren
bestemmer selv intervallet for godkendelsen, hvert login eller lavere intervaller.

Ønskes en eller flere af nedenstående sikkerhedsforanstaltninger, skal disse konfigureres. Godkendelses
applikation kræver, at brugeren installerer en app på telefonen, som knyttes til den nyoprettede Wolters
Kluwer konto, hvorefter denne app giver adgangskoder til login i programmet.
SMS kræver, at brugeren angiver et mobilnummer, hvortil en kode sendes.
Email kræver, at brugeren angiver en anden mailadresse end den, som Wolters Kluwer kontoen er
oprettet med, hvortil en kode sendes.
Følg de specifikke instrukser under hvert punkt.
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Herefter er opsætningen fortaget og det er nu muligt at logge ind via nedenstående. Her benyttes mail
som brugernavn og den selvvalgte adgangskode. Du kan evt. logge på via sin revisors hjemmeside.
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