Guide til første gangs pålogging og aktivering av ny institusjon i
NOKUTs Institusjonsportal
For å kunne registrere søknader i NOKUTs Institusjonsportal må den som er registrert som «Daglig
leder/adm. direktør» for institusjonen i Enhetsregisteret, logge seg på Institusjonsportalen første
gang for å aktivere institusjonens profil i portalen.
Institusjonsportalen er koblet både mot Enhetsregisteret og Folkeregisteret. Alle brukerne av
Institusjonsportalen logger seg på med IDporten.

Første gangs pålogging som institusjon:
Lenke til portalen: https://portal-esam.nokut.no/Organization
Daglig leder logger seg på via en av mulighetene i IDporten. Merk at det nederste valget «Gå videre
til flere innloggingsmetoder» ikke er tilgjengelig for Institusjonsportalen.

Opprettelse av ny institusjonsprofil i Institusjonsportalen:

Etter innlogging via IDporten må det oppgis hvilken institusjon det ønskes opprettet profil for. Dette
gjøres ved å registrere organisasjonsnummeret til institusjonen som er tilbyder til studietilbudene
som det skal søkes godkjenning for.
Det er viktig at det er tilbyders organisasjonsnummer som legges inn, slik at profil med korrekt
informasjon fra Enhetsregisteret opprettes.
For underenheter med eget organisasjonsnummer, men uten mulighet til å registrere daglig leder i
Enhetsregisteret, er det kobling mellom «Daglig leder/adm. direktør» på overordnet enhet og
underenhet. Det er altså «Daglig leder/adm. direktør» for den overordnede enheten som må logge
seg på første gang for å aktivere profilen. Dette gjelder f.eks. for fagskoler underlagt
fylkeskommuner.
Når et gyldig organisasjonsnummer er registrert i feltet, gjøres en kontroll mot personen som er
registrert som «Daglig leder/adm. direktør» i Enhetsregisteret.
Dersom det ikke er samsvar mellom den som logger seg på og den som er registrert som «Daglig
leder/adm. direktør» i Enhetsregisteret, vil man få en feilmelding med opplysning om hvem som må
logge seg på.

Etter at det er lagt inn et gyldig organisasjonsnummer og den personen som er registrert som «Daglig
leder/adm. direktør» er den samme som er innlogget, kan knappen «Opprett» velges.
Deretter blir man ført videre til Institusjonsportalen.

Opprettelse av flere brukere i organisasjonsportalen:
Daglig leder må opprette minst én ny bruker med administrasjonsrettigheter for at flere ved
institusjonen skal kunne logge seg inn i portalen.
Dette gjøres ved å velge «Brukeradministrasjon» i venstremenyen.

Legg inn navn og fødselsnummer til den nye brukeren. Merk at feltet Etternavn kun skal inneholde
ett navn. Mellomnavn skal registreres i navnefeltet lengst til venstre. Etternavn og fødselsnummer
kontrolleres mot Folkeregisteret.

Det er mulig å gi brukerne tre forskjellige rettigheter:




Administrator
Skrive
Lese

Administrator har alle rettigheter, inkludert rettigheter til å opprette, administrere og slette brukere.
Skriverettighet gir mulighet til å opprette, redigere og slette søknader i løsningen samt registrere og
endre data i institusjonens profil.
Leserettighet gir kun mulighet for innsyn i dataene som er registrert i institusjonsprofilen og
eventuelle søknader som er under arbeid eller ferdig registrert. Denne kategorien har ingen mulighet
til å registrere eller endre på dataene.
Nye brukere opprettes når man trykker «Lagre». Nye brukere kan logge seg på Institusjonsportalen
med IDporten med én gang de er opprettet som brukere.
Ønskes det opprettelse av flere brukere gjøres dette ved å klikke på knappen «+ Legg til ny bruker»
nederst på siden.
Det er mulig å slette brukere. Institusjonen er selv ansvarlig for å holde brukeradministrasjonen
oppdatert i forhold til å fjerne ansatte som slutter og opprette nye brukere. Det er lagt inn en sperre i
løsningen fra å kunne slette alle brukerne. Det må alltid ligge inne minst én bruker med
administrasjonsrettigheter.

