Så här registrerar sig KRAV-certifierade kunder med kedjecertifierade enheter i Mitt KRAV
Denna instruktion är till för de kunder som har kedjecertifierade enheter och ska skapa konton i Mitt
KRAV. Instruktionen är uppdelad i 2 delar; A) registrera huvudenheten samt B) registrera
underenheter.
OBS! Skapa aldrig en underenhet först i Mitt KRAV utan börja alltid med huvudenheten och lägg
därefter till underenheter i huvudenheten
A) För att skapa ett konto för huvudenheten i Mitt KRAV följer du nedanstående steg:
1) Gå till Mitt KRAV https://mitt.krav.se
2) Tryck på Skapa konto

3) Fyll i kontaktperson, e-postadress samt telefonnummer
4) Klicka på texten Gå vidare >

5) Ange vilken typ av verksamhet
6) Klicka på texten Gå vidare >

7) Välj län, ange företagsnamn och organisationsnummer
8) Klicka på texten Gå vidare >

9) Nu är du inne i Mitt KRAV och ska verifiera din e-postadress

10) Gå till din e-post brevlåda och klicka på länken i mailet ( kan se ut som bilden nedan)

11) Då dyker följande bekräftelse upp, klicka på Öppna Mitt KRAV

12) Nu kommer du tillbaka till Mitt KRAV och verifieringen av e-postadressen är gjord
13) Nu skall du skapa ett lösenord på minst 6 bokstäver varav minst en versal och en siffra.
14) Klicka på texten Ändra här

15) Klicka på ikonen med pennan

16) Lägg in nytt lösenord och upprepa det
17) Tryck på Spara och stäng fönstret (kom ihåg lösenordet)

18) Klicka på texten Komplettera mina företagsuppgifter

19) Komplettera dina företags uppgifter/min verksamhet
20) Tryck på Spara

21) Nu har du registrerat dig hos Mitt KRAV och för att komma vidare behöver du skriva avtal
med ett certifieringsorgan

22) Var hittar man olika certifieringsorgan man kan jobba med?
23) Klicka på Mitt certifieringsorgan i menyn till vänster

24) Välj certifieringsorgan och kontakta dem för offert och vidare samarbete.

B) Så här lägger du till kedjecertifierade enheter
25) För att lägga in kedjecertifierade enheter behöver KRAV eller ditt certifieringsorgan ge dig
behörigheten att ha kedjeplatser.

26) När detta är gjort kommer ytterligare en ikon; Enheter vara synlig i vänstermarginalen.
Klicka på Enheter för att lägga till underliggande organisationer. Välj sedan Lägg till enhet.

27) Fyll i alla uppgifter för enheten som ska läggas till och tryck på Bekräfta

28) Fortsätt till alla enheter är tillagda som då kommer synas på underliggande organisationer.
Komplettera företags- och kontaktuppgifter på respektive underenhet genom att
Logga in på företag

29) När du är inne på företaget (en av underenheterna) klicka på Mitt företag
Nu öppnar sig en ny sida och du kan nu redigera företagsuppgifter genom att klicka på
Redigera

30) Ändra och komplettera det som behövs, klicka på Spara när du är klar

31) Uppdatera regelområden genom att klicka på Mina regelområden i vänster marginalen och
lägg till det/n regelområde/n företaget ska vara certifierat för genom att klicka på
Ansök om nytt regelområde

32) Fortsätt med uppdatera alla underenheter på samma sätt

