Bevilja auktoriseringar
De som har administrativa användarens eller huvudanvändarens behörighet i sin Katso-kod
kan använda den nedanbeskrivna funktionen. Med denna funktion kan du bevilja en
auktorisering för flera mottagare på en gång.

Öppna webbtjänsten Katso på adressen https://yritys.tunnistus.fi. Välj Logga in.
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Autentisera dig med ditt användarnamn och fast lösenord. Välj Logga in.

Ange engångslösenordet och välj Logga in.
Välj Organisation - Auktoriseringar - Ny auktorisering.

Ange ditt 4 x 4 tecken långa administrativa användarens eller huvudanvändarens
lösenord och välj Nästa.
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Auktoriseringen beviljas i sju faser. Läs anvisningarna och välj den som beviljat
auktoriseringen i listrutan. Tryck på Nästa.
När du vill, kan du bevilja en auktorisering med funktionen Enskild auktorisering.

Välj den tjänsteleverantör vars behörigheter du vill lägga till auktoriseringen. Välj sedan
behörigheterna som läggs till.
Om du lägger till auktoriseringen en behörighetsgrupp som definierats av tjänsteleverantören
(t.ex. SKATT - Alla), läggs till de behörigheter som tjänsteleverantören definierat i Katso vid
den tidpunkt då auktoriseringen beviljades.
Tryck på Nästa.
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Du kan ange en giltighetstid till auktoriseringen. Om du lämnar fältet tomt, gäller fullmakten
tills vidare. Tryck på Nästa.

Välj den som du vill auktorisera: organisation, Katso-kod, Katso-underkod eller flerval.
Alternativet flerval gör det möjligt att välja flera auktoriseringsmottagare som har behörighet
Företagets anställd i din organisation. Tryck på Nästa.
Auktorisera en organisation

Välj kodens typ och ange organisationsnumret. Med hjälp av Kontrollera organisationen
kan du kontrollera att organisationen finns i Katso-systemet. Tryck på Nästa.
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Auktorisera en Katso-kod

Ange namnet och användarnamnet av Katso-kodens innehavare. Med hjälp av Kontrollera
koden kan du kontrollera att personen finns i Katso-systemet. Tryck på Nästa.
Auktorisera en Katso-underkod

Ange namnet och användarnamnet av Katso-underkodens innehavare. Med hjälp av
Kontrollera koden kan du kontrollera att underkoden finns i Katso-systemet. Tryck på
Nästa.
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Flerval

Du kan välja flera anställda i din organisation som auktoriseringsmottagare, dvs. sådana
Katso-koder och -underkoder som har behörighet som Företagets anställd. Välj koderna i
listan. Tryck på Nästa.

Kontrollera auktoriseringens uppgifter och tryck på Bevilja. (Vyns innehåll beror på den
auktoriseringstagare som du valde i fas 4/7, här flerval.)
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Observera, att de behörigheter som visas i rött inte beviljas Katso-underkoder.

Du får en bekräftelse om att auktoriseringen har beviljats. Tryck på Färdig.

På listan över Beviljade auktoriseringar ser du de auktoriseringar som du har beviljat och deras
status. Om auktoriseringens mottagare ännu inte har tagit emot auktoriseringen, visas Väntar
på bekräftelse som status.
Du kan ångra auktoriseringen genom att välja Uppgifter och Upphäv auktoriseringen.
Logga ut till slut.
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