LEVERANDØRSERVICE
Vejledning til opsætning af Nettilmelding

Teknisk vejledning til Nettilmelding
I denne tekniske vejledning finder du hjælp og beskrivelse til
opsætning af tilmeldings linket (HTML-streng) til Nettilmelding, så dine kunder fremover kan tilmelde sig Leverandørservice fra din virksomheds website.

Beskrivelse af parametre linket
I linket er der en række parametre, du selv kan opsætte og
udfylde på forhånd. Se i skemaet hvilke parametre du kan
udfylde.

Tilmeldingslinket placeres, hvor dine kunder skal tilmelde
sig Leverandørservice. Det vil typisk være en webmaster der
indsætter linket.
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I Eksempel hvordan link kan se ud, når du modtager det
fra Nets:
<a href=“#” onClick=“window.open(‘https://www.pbserhverv.dk/LS/?id=0&pbs=Af7c26bb947c095c155845446d74dcd b&dbnr=&cvr=&knmin=&knmax=’,‘LSTilmeld’,‘
resizable=no,too lbar=no,scrollbars=no,menubar=no,
location=no,status=yes,width=375,height=500’);return
false;”>LeverandørserviceOnline tilmelding</a>

Information om Leverandørservice på websitet
Vi anbefaler, at du sætter en tekst ind om Leverandørservice
i forbindelse med Nettilmeldingen. Forslag til tekst:

HTML strengen er dannet med ’https’ som adressetype og
en automatiskgeneret identitetskode. Når adressetypen er
dannet med ‘https’ viser det, at forbindelsen til tilmeldingen
er beskyttet med SSL-kryptering. Den automatisk genererede identitetskode er unik for din virksomhed/forening.
I HTML strengen er det kun de nævnte parameter der må
justeres – øvrige oplysninger må ikke ændres, ellers virker
tilmeldingen ikke.

Sikkerhed
Mange kunder har det bedst med at vide, hvordan deres
indtastede oplysninger behandles. Vi anbefaler derfor, at du
informerer om sikkerheden. Forslag til tekst:

Gør det nemt for dine kunder
Det er en stor hjælp for dine kunder, hvis så mange parametre som muligt er udfyldt på forhånd.

	I bunden af tilmeldingsvinduet ses et lille hængelås-ikon,
som viser, at du er på en sikker server.

<a href=“#” onClick=“window.open(‘https://www.pbs-erhverv.
dk/LS/?id=0&pbs=af7c26bb947c095c155845446d74dcdb
&dbnr=&cvr=&knmin=3&knmax=8’,‘LSTilmeld’,‘resizable=no,
toolbar=no,scrollbars=no,menubar=no,location=no,status=
yes,width=375,height=500’);return false;”>Leverandørservice Onlinetilmelding</a>
Test af link
Når du modtager tilmeldingslinket, virker det med det
samme. Vil du teste linket, skal du taste testdata i felterne
og sende tilmeldingen. Du skal bruge et rigtigt CVR-nummer.
I felterne reg.-/kontonummer kan du taste 1-taller.
Linket fungerer, hvis den fiktive tilmelding fremgår af oplysningslisten, du får fra os. Der vil stå, at betalingsaftalen er
forsøgt oprettet, men afvist på grund af forkert reg.-/
kontonummer.

“Sikkerhed og opbevaring af fortrolige oplysninger
	Dine oplysninger er fortrolige og sendes på samme sikre
måde, som bruges til betalinger via internettet.

	Desuden foregår din tilmelding på en krypteret linje. Det
vil sige, at ingen kan læse eller indsætte oplysninger
i de informationer, der udveksles mellem dig og Nets.
Dine oplysninger bliver således håndteret fuldt fortroligt.
Oplysninger bliver sendt direkte til Nets.”
Hvis dine kunder har en pop-up killer
Hvis dine kunder har valgt at bruge en pop-up killer på
deres pc, skal du være opmærksom på, at dine kunde ikke
umiddelbart kan tilmelde sig Leverandørservice fra dit
website.
Det kan derfor anbefales, at du gør dine kunder opmærksom på det, evt. med en vejledning til hvad de skal gøre
hvem de skal kontakte.
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Her er et eksempel på et fuldt generet link, hvor kundenummer skal være mellem 3 og 8 karakterer.

	“Her kan du tilmelde dine fremtidige regninger fra >dit
virksomhedsnavn<til Leverandørservice. Betalingerne
klares nemt og automatisk og bliver betalt til tiden –
hverken for tidligt eller for sent.”

