Hantering av auktoriseringar
De som har huvudanvändarens eller sekundära huvudanvändares behörighet i sin Katso-kod
har åtkomst till vyn Hantera auktoriseringar. I denna vy kan man söka efter företagets och
anställdas auktoriseringar och vid behov upphäva, allokera och kopiera dem.
Sökning av auktoriseringar
Allokering av auktoriseringar
Upphävande av auktoriseringar
Kopiering av auktoriseringarna av en anställd

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

Ange engångslösenordet och klicka på Logga in.
Sökning av auktoriseringar

Välj alternativet Hantera auktoriseringar i sektionen Organisationer. Ange ditt 4 x 4 tecken
långa administrativa användarens eller huvudanvändarens lösenord och välj Nästa.
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I vyn Hantera auktoriseringar kan du söka efter mottagna, beviljade och allokerade
auktoriseringar. Du kan söka med organisationens företagsnummer eller den anställdes Katsokod eller personbeteckning.
Mottagna och allokerade auktoriseringar kan sökas med
 auktoriseringsbeviljarens företagsnummer (FO-nummer, momsnummer eller nationellt
företagsnummer) eller
 den anställdes användarnamn eller personbeteckning.
Beviljade auktoriseringar kan du söka med
 auktoriseringsmottagarens företagsnummer (FO-nummer, momsnummer eller
nationellt företagsnummer) eller
 den anställdes användarnamn eller personbeteckning.
Du kan avgränsa sökresultat enligt auktoriseringens status (aktiva, väntar på bekräftelse,
upphävda och preskriberade) och typ (beviljade, mottagna/allokerade,
myndighetsauktoriseringar). Standard är att sökningen begränsas till auktoriseringar som har
status Aktiva auktoriseringar och auktoriseringar som väntar på bekräftelse och som typ
Mottagna/Allokerade auktoriseringar.

Om du har sökt efter auktoriseringar som organisationen fått, visas allokeringsuppgifterna
under länken i kolumnen Har allokerats. I vyn som öppnas kan du också vid behov lägga till
och/eller ta bort allokeringar.
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Om du vill ha den anställdes alla auktoriseringar i sökresultatet, välj Alla som typ och du får
också beviljade auktoriseringar med i sökresultatet. Status är att Beviljade/Allokerade
auktoriseringar listas.
I kolumnen Behörighet(er) visas antalet behörigheter som auktoriseringen har och med länken
öppnas detaljerade uppgifter om auktoriseringen.

4(11)

Allokering av auktoriseringar
I fönstret Hantera auktoriseringar kan du allokera flera auktoriseringar som din organisation
mottagit, till en anställd i sänder.
Börja med att söka auktoriseringarna med organisationens företagsnummer.

Välj sedan de auktoriseringar som du vill allokera eller hela resultatet med knappen Välj alla.
Om auktoriseringslistan omfattar flera sidor kan du allokera auktoriseringar från en sida i
sänder. Klicka på Allokera auktoriseringarna.
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Välj den anställd till vilken du vill allokera auktoriseringarna. Du kan allokera auktoriseringar
till endast en anställd i sänder. I slutet av allokeringen kan du återvända och välja en annan
auktoriseringstagare.
Listan omfattar de Katso-koder som beviljats behörighet som Företagets anställd,
huvudanvändare eller sekundär huvudanvändare i ditt företag. Vid behov kan du söka efter
anställda med användarnamn eller personbeteckning.

Kontrollera uppgifterna och klicka på Allokera auktoriseringarna. Om det finns flera
auktoriseringar som ska allokeras kan det ta flera minuter att allokera dem.
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I fasen Sammandrag ser du allokerinsgresultatet. Till exempel
 om den anställde redan hade auktoriseringen du valde för allokering, allokerades den
inte,
 om auktoriseringstagaren redan hade en del av rollerna i den allokerade
auktoriseringen, allokerades enbart de roller som fattades.
Du får också ett meddelande om du har allokerat auktoriseringar till en anställds Katsounderkod och i de valda auktoriseringarna har ingått roller som inte kunde allokeras till
underkoden. Då allokerades till den anställde bara en del av rollerna i den ursprungliga
auktoriseringen.
Du kan också allokera samma auktoriseringar till en annan anställd genom att klicka på
knappen Allokera samma auktoriseringar till en annan anställd. Klicka på knappen Färdig för
att återvända till vyn Hantera auktoriseringar.
Upphävande av auktorisering (t.ex. då en anställd lämnar företaget)
I vyn Hantera auktoriseringar kan du upphäva företagets eller anställdas auktoriseringar.



Om du upphäver en auktorisering som ett annat företag beviljat, upphävs samtidigt
också den här auktoriseringens samtliga allokeringar från ditt företags anställda.
Om du upphäver auktoriseringar som allokerats till en anställd, upphävs endast hens
auktoriseringar och den ursprungliga allokering som din organisation beviljats förblir
giltig. Också allokeringar till andra anställda som gäller denna auktorisering förblir
giltiga.
OBS! Huvudanvändarens auktorisering kan inte upphävas med denna funktion.
Huvudanvändarens behörighet kan upphävas genom att kontakta Katso-supporten.

Börja med att söka auktoriseringarna med organisationens företagsnummer eller den
anställdes Katso-kod eller personbeteckning.
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Välj sedan de auktoriseringar som du vill upphäva eller hela resultatet med knappen Välj alla.
Om auktoriseringslistan omfattar flera sidor kan du upphäva auktoriseringar från en sida i
sänder. Klicka på Upphäv auktoriseringarna.
Om du vill ha den anställdes alla auktoriseringar i sökresultatet, välj Alla som typ och du får
också beviljade auktoriseringar med i sökresultatet. Status är att Beviljade/Allokerade
auktoriseringar listas.
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Bekräfta med knappen OK att du säkert vill upphäva auktoriseringarna.
De valda auktoriseringarna upphävs och du återvänder till sökresultatet. Du kan läsa de
upphävda auktoriseringarna genom att avgränsa sökresultatet med alternativet Upphävda
auktoriseringar i listrutan Status.
Kopiering av auktoriseringarna av en anställd
I vyn Hantera auktoriseringar kan du kopiera till en anställd allokerade auktoriseringar till en
annan anställd.
Börja med att söka auktoriseringarna med den anställdes Katso-kod.

Välj i sökresultatet de allokerade auktoriseringar du vill kopiera. Om auktoriseringslistan
omfattar flera sidor kan du kopiera auktoriseringar från en sida i sänder. Klicka på Kopiera
auktoriseringarna.
Om du vill ha den anställdes alla auktoriseringar i sökresultatet, välj Alla som typ och du får
också beviljade auktoriseringar med i sökresultatet. Status är att Beviljade/Allokerade
auktoriseringar listas.
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Välj den anställd till vilken du vill kopiera auktoriseringarna. Du kan kopiera auktoriseringar till
endast en anställd i sänder. När kopieringen slutförts kan du återvända och välja en annan
auktoriseringstagare.
Listan omfattar de Katso-koder som beviljats behörighet som Företagets anställd,
huvudanvändare eller sekundär huvudanvändare i ditt företag. Vid behov kan du söka efter
anställda med ditt användarnamn eller personbeteckning.

Kontrollera uppgifterna och klicka på Kopiera auktoriseringarna. Om det finns flera
auktoriseringar som ska kopieras kan det ta flera minuter att kopiera dem.
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I fasen Sammandrag ser du resultatet av kopieringen.
 Om t.ex. den anställde redan hade den auktorisering som du valde för kopiering,
kopierades den inte.
 om auktoriseringstagaren redan hade en del av rollerna i den auktorisering som
skulle kopieras, kopierades enbart de roller som fattades.
Du får också ett meddelande om du har kopierat auktoriseringar till en Katso-underkod av en
anställd och i de valda auktoriseringarna har ingått roller som inte kunde kopieras till
underkoden. Då kopierades bara en del av rollerna i den ursprungliga auktoriseringen till den
anställda.
Du kan också kopiera samma auktoriseringar till en annan anställd genom att klicka på
knappen Kopiera samma auktoriseringar till en annan anställd. Klicka på knappen Färdig för
att återvända till vyn Hantera auktoriseringar.
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