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Så här fungerar UE-portalen...

INBJUDAN

Inbjudan till UE-portalen skickas 
till utvald administratör hos 

upphandlat företag.

LÄGG TILL FÖRETAG

Entreprenören lägger till upp-
handlade företag och inbjudan 

till UE-portalen skickas.

UE-KEDJA

Partsförhållandena inom arbets-
platsen visas i UE-kedjan fram 

till upphandlat företag.

BEKRÄFTA 
PARTSFÖRHÅLLANDE

Företagets partsförhållande 
inom arbetsplatsen bekräftas.

VILLKOR OCH INFORMATION

Eventuella villkor godkänns och 
information från arbetsplatsen 

presenteras.
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Översikt av gränssnittet i UE-portalen

Villkor och information

Om arbetsplatsen använder villkor 
och information visas länkar för detta 
här.

Byggarbetsplats 

Aktuell arbetsplats visas med namn, 
projektnummer och ort.

UE-kedja

Byggarbetsplatsens partsförhål-
lande visas fram till ditt företag 
och därefter vidare ner i eventuellt 
underliggande led.

Ditt företag i UE-kedjan

Företaget som du representerar 
visas med grå färg i UE-kedjan.

Antal personer som är verksamma 
på arbetsplatsen visas på ditt 
företag.

Inom parantes visas antal personer 
som är verksamma bland dina even-
tuella underentreprenörer.

Öppna företag

Tryck på företaget för att visa detaljer.

Språk 

UE-portalen kan visas i olika språk.

Mina uppgifter 

Tryck på ditt namn för att visa dina 
personliga uppgifter.

Ditt företag

Det företag som du representerar i 
UE-portalen och har bekräftat parts-
förhållandet för.

Upphandlade företag

I ledet direkt under ditt företag visas 
upphandlade företag.

Lägg till företag i UE-kedjan

Tryck på Lägg till företag för att 
lägga till upphandlade företag.

Företagen du lägger till placeras 
direkt under ditt företag i UE-kedjan.
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UE-portal i Infobric Ease
Byggarbetsplatser som använder Infobric Ease kan använda UE-kedja för att spåra partsförhål-
landena mellan entreprenörerna. Varje entreprenör bekräftar vem man blivit upphandlad av. 
Om en entreprenör har tillåtelse att i sin tur handla upp andra entreprenörer, skall även de 
redovisas. Allt detta görs i UE-portalen.

Bekräfta partsförhållande
I UE-portalen måste partsförhållandet mellan ditt företag och upphandlande företag bekräftas. 
Detta görs på välkomstsidan i UE-portalen via knappen Bekräfta partsförhållande. Om du 
anser att någon uppgift är felaktig eller att du av annan anledning inte vill/kan bekräfta parts-
förhållandet ska du istället trycka på knappen Rapportera felaktigheter och därefter beskriva 
varför du avstår från att bekräfta.

Villkor och information
Om arbetsplatsen använder sig av Allmänna villkor eller Särskilda villkor för arbets- 
platsen visas dessa efter att partsförhållandet är bekräftat. Du kan godkänna villkoren eller 
avböja och därefter beskriva varför du väljer att avböja. Arbetsplatsen kan också välja att publi-
cera Information om arbetsplatsen som du måste bekräfta att du tagit del av.

Lägg till företag
1. Tryck på knappen Lägg till företag.

2. Skriv in Organisationsnummer för det företag som ska läggas till.

3. Välj Land. Det land där arbetsplatsen är placerat är förvalt.

4. Skriv in Företagsnamn.  

 Om organisationsnumret är registrerat sedan tidigare kommer det företagsnamn 
 som du anger att ersättas av ett bekräftat företagsnamn när företaget sparas. 

 Om företaget kommer att existera flera gånger i UE-kedjan kan en kort  
 beskrivning läggas till för att särskilja förekomsten i UE-kedjan. Detta görs genom 
 att Öppna företag efter att företaget är tillagt.

5. Skriv in Förnamn och Efternamn på den person som ska bjudas in som administratör åt 
företaget och därmed bekräfta partsförhållandet.

6. Skriv in företagsadministratörens E-postadress.

7. Tryck på Spara.

8. Företaget är nu tillagt i UE-kedjan och inbjudan har skickats till administratören.

Status för tillagda företag
När företag läggs till visas status för partsförhållandet som en ikon med tillhörande 
beskrivning. Företag som saknar statusikon har bekräftat sitt partsförhållande.

Inväntar bekräftelse av partsförhållandet mellan entreprenörer.

Nekat partsförhållande mellan entreprenörer eller avböjda villkor.

Företagsadministratör saknas och partsförhållandet kan därmed inte bekräftas.

Öppna företag
Alla företag i UE-kedjan kan öppnas genom klick på företagsnamnet. För företag som ligger 
ovanför ditt företag eller under någon av dina upphandlade företag visas endast organisations-
nummer, land och företagsnamn. För ditt företag och direkt upphandlade företag kan även 
företagsadministratörer hanteras. Direkt upphandlade företag kan även tas bort från kedjan.

Mina uppgifter
Tryck på ditt namn för att visa och eventuellt ändra dina personliga uppgifter.

 Om du behöver ändra din e-postadress lägger du istället till en ny företags- 
 administratör och kan därefter ta bort den gamla.
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