Ibruktagning av servicetjänster
De som har administrativa användarens eller huvudanvändarens behörighet i sin Katso-kod
kan använda den nedanbeskrivna funktionen.
Tjänsteleverantören kan tillhandahålla förutom myndigheternas regelbundna tjänster även fria
eller licensbelagda tjänster i Katso-systemet.
Ibruktagning av en servicetjänst är en förutsättning för organisationens representanter att
kunna använda respektive servicetjänst.
Logga in i hanteringsgränssnittet 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 - Servicetjänster.
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Ange ditt 4 x 4 tecken långa huvudanvändarens eller sekundära huvudanvändarens lösenord
och välj Nästa.
Här kan du söka de servicetjänster som din organisation har tagit i bruk och du kan ta i bruk
nya servicetjänster eller ta bort dem.

Du kan söka servicetjänster enligt tjänsteleverantören, servicetjänstens namn, status eller typ.

Tjänstens typ kan vara regelbunden, fri eller licensbelagd. Du kan ta i bruk tjänsten med
knappen Aktivera eller ta bort den med knappen Avaktivera.
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Regelbundna tjänster
Alla servicetjänster som myndigheterna definierat som regelbundna är automatiskt tillgängliga
för organisationen. Behörigheterna i anslutning till dessa servicetjänster är alltid tillgängliga i
vyn Ny auktorisering.
Fria tjänster
Organisationen kan ta i bruk fria servicetjänster med knappen Aktivera. Efter ibruktagningen
är behörigheterna i anslutning till denna servicetjänst tillgängliga i vyn Ny auktorisering.
Licensbelagda tjänster
Organisationen kan ta i bruk servicetjänster som tjänsteleverantören definierat som
licensbelagda. Ibruktagning av tjänsten förutsätter att man har en av tjänsteleverantören
beviljad licens. Förutsättningen för licensansökningen är att du accepterar tjänstens regler.

Acceptera reglerna och tryck på Ansök om licens för att skicka ut licensansökan.
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I fönstrets övre kant visas ett meddelande om att licensansökan har skickats.

När licensansökan har skickats ut, men tjänsteleverantören ännu inte har behandlat den, är
tjänstens status "Under behandling".
Du får ett meddelande om godkänd eller avslagen licensansökan till den e-postadress som
finns i Katso-uppgifterna.

När licensansökan har accepterats, är tjänstens status "Aktiv".
Licensen kan beviljas tills vidare eller för en viss tid.

Uppgifter om licensbelagda tjänster visas med knappen Uppgifter.
Du kan avaktivera tjänsten i vyn Uppgifter om licensbelagd servicetjänst Du kan aktivera
tjänsten på nytt utan att lämna in en ny licensansökan, om den ursprungliga licensen är
fortfarande giltig.
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