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Hvem er VISUE ?

VISUE er et branchesamarbejde, som udvikler IT løsninger, 
der er med til at effektivisere og optimere forsyningsbranchen.

Bag navnet VISUE står 13 forsyningsselskaber, hvoraf 11 
selskaber indgår i ejerkredsen.

VISUE blev etableret i 2011 under navnet Net-Sam SCADA
og skiftede i 2017 navn til dets nuværende form.

Udover den kommende Eltilmelding.dk platform tilbyder VISUE 
også overvågningssystemet SCADA og Asset Management. 
SCADA er et gennemtestet, fremtidssikret og førende 
Internationalt Overvågningssystem, som sikrer driftsoptimering
og reduktion af nettab hos hvert enkelt Forsyningsselskab.
Asset Management er en strategisk hjælp til prioritering og 
udskiftning af komponenter i elforsyningen.
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Introduktion til Eltilmelding

Målet med den nye løsning er, at...

• Øge brugervenligheden for Netselskaber og Installatører

• Minimere sager med tilbageløb

• Styrke kommunikationen mellem Netselskaber og Installatører

• Give mulighed for mobil adgang i ”marken”

• Give mulighed for DSO specifik opsætning (sagsflow & sagsfelter)



Introduktion til Eltilmelding
– udvalgte features

• Gem sag som kladde

• Sagskommunikation via beskeder

• Returnér sag til installatør

• Installationsadresse identificerer automatisk netselskab

• Sagsspecifikke forløb og felter



Introduktion til Eltilmelding
- et guidet sagsforløb

• Installatøren bliver guidet igennem sagsforløbet

• Installatøren bliver kun præsenteret for de relevante inputfelter

• Netselskabet har mulighed for en selskabsspecifik tilpasning af sagsfelter og sagsforløb

Kladde Tilmeldt Anvist Klar til udlevering Opsætning af måler Færdigmeldt Arkiveret
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Navigation

- Venstrestillet menu til navigation

- Administrator kan tilgå

- Brugere

- Virksomhedsprofil

- Konfigurationer (kun netselskaber)

- Egen profil (tryk på eget navn)

- Alle brugere kan tilgå

- Egen profil (tryk på eget navn) Administrator

Bruger



Øvelser

Praktisk øvelse i systemet07.

AGENDA

Introduktion

Hvad er det nye Eltilmelding?01.

Brugere og sikkerhed
Bruger og virksomheder, 
login, oprettelse og redigering

03.

Navigation

Hvordan navigerer man i løsningen?02.

Sagsoverblik

Gennemgang af elementerne i
sagsoverblikket

04.

Roadmap

Kommende features06.
Sagstyper og oprettelse

05. Sagstyper, sagsproces og oprettelse af
sager 



Login / Sikkerhed

• Login sker via 2-faktor godkendelse

• Ved ændring af tlf. nummer, skal man igennem supporten

1234



Brugergrupper

To niveauer:

- Bruger

- Kan redigere i egen profil

- Administrator

- Kan redigere i egen profil

- Kan oprette/slette Brugere

- Kan redigere i Brugeres profiler

- Kan redigere virksomhedsprofiler

- Netselskabsadministratorere kan 

konfigurere opsætning for eget netselskab

- Nulstille password for brugere



Brugergrupper – forskelle i handlinger

- Installatører kan

- oprette sager

- melde ”klar til måler”

- Netselskaber kan

- Anvise sager

- Melde ”elleverandør valgt”

- Melde ”Tilslutningsbidrag betalt”

- Redigere sager efter anvisning

- Arkivere sager



Oprettelse/sletning af brugere i organisationen

- Administrator kan oprette, administrerer og 

slette brugere

- Her er det mulig at:

- Oprette nye brugere

- Redigere brugernavn og rolle på 

eksisterende brugere

- Slette eksisterende brugere

- OBS! Det er ikke muligt at slette 

administratorer

- VISUE administrerer Installatør

- Support administrerer netselskaberne



Bruger profil

- Her kan brugeren se de oplysninger der 

er rettighed til

- Redigere I egne brugeroplysninger

- Er man administrator kan man også se og 

rette i virksomprofilen
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Sagsoverblik - overblik

- Overblik viser en sag per linje

- Status i sagsforløb

- Status for kriterier

- Næste opgave

- Mulighed for søgning

- Mulighed for filtrering

- Mulighed for til- og fravalg af 

kolonner der vises
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Sagstyper

Nyinstallation Ændring i installation

Erhverv El-producerende anlæg og forbrugsenheder

Parcel eller fritidshus Udvidelse af leveringsomfang

Rækkehus (tæt/lav) Plombebrud

Lejlighed Afmelding

Ung, ældre og pleje Ændring af stikledning

Kolonihave Målerskifte

Små installationer Målerflytning

Midlertidig installation Midlertidig afbrydelse



1. Vælg Sagstype

2. Vælg underkategori

3. Angiv installationsadresse

- Validering i Dansk Adresse 

register (DAR) 

- Manuel indtastning af adresse 

(eksistere adresse ikke i DAR 

endnu)

• For adresser valideret i DAR, vil 

netselskab automatisk fremsøges 

og vælges

• Muligt for brugeren at ændre 

netselskab

Oprettelse af ny sag



- Netselskab kan returnere sag til installatør 

- Ny sag skal dog oprettes hvis installatør skal ændre

- Netselskab

- Sagstype

- Sagstype underkategori

- Installationsadresse

Kladde Tilmeldt Anvist Klar til
udlevering

Opsætning af
måler

Færdigmeldt Arkiveret

Sagsforløbet
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Sagstype - Elproducerende anlæg

- Typer af elproducerende anlæg

- Solcelle anlæg & delanlæg

- Vindmølleanlæg

- Forbrugs- enheder & anlæg

- Kraftværker og delanlæg

- Input felter med navngivning 

svarer en-til-en til felter fra de 

eksisterende blanketter

- Det er muligt at oprette flere 

invertere for et ”Solcelleanlæg & 

delanlæg”

- For ”Solcelle anlæg & delanlæg” 

og ”Vindmølleanlæg” valideres 

inverter op imod navnet på den 

tilsvarende positivlisten – bruger 

informeres hvis inverter ikke findes 

på listen.



Sagsdetaljer 
Elproducerende anlæg

Findes ikke i positivlister
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Roadmap

- Dashboard

- Sagslog

- Eksport af sagsoverblik

- Masseoprettelse af sager

- Projekter

- Notifikationer

- Hjælpetekster

- Integration

- Brugerrettigheder

- Mobil offline – oprettelse og administrering af sager udenfor 

netværksdækning

- Udstille/indhente Netselskabsdata

- Anonymisering af sager
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Tak for i dag


