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Kort om KLIK

• KLIK er KOMBITs og Kommunernes Løsning til Implementering, Koordinering og opfølgning

• Anvendes af alle KOMBITs projekter

• KLIK er en portal hvor I, som PL og PE kan:

• Se de opgaver, der stilles til jeres kommune

• Tilgå nærmere information om opgaverne 

• Formidle status om opgaverne er ‘påbegyndt’, ‘fuldført’ mv.

• KLIK er KOMBITs mulighed for at følge implementeringen af DAR i alle kommuner.



KLIK for DAR 1.0

• Projektlederen er oprettet i KLIK.

• Øvrige brugere oprettes af kommunen selv.

• KLIK opgaverne ifm. DAR 1.0 udgives i begyndelsen af næste uge.  



Tekniske forudsætninger for at anvende KLIK 

KLIK understøttes af de to seneste versioner af Chrome, Firefox, Internet Explorer 

eller Safari. 

 Hvis du bruger en ældre browser kan KLIK se ’forkert ud’ når du logger ind 

 Det anbefales generelt at holde sin browser opdateret af sikkerhedsmæssige 

årsager. 



Modtag mail og angiv adgangskode

Du modtager en mail med et link til KLIK

Hej Peter Poulsen

HerefterHerefter bliver du guidet gennem oprettelse af 

adgangskode, hvorefter du kan logge på KLIK. 

Brugernavn: Peter Poulsen



KLIK - Kommunernes opgaveliste

Når du logger på KLIK, er opgavelisten altid det første du ser.

• I listen kan du se titlen på opgaven samt fase og tema

• ‘Deadline’ er grøn = der er tid til at opgaven kan løses

• Alle KLIK-opgaver i forbindelse med DAR er obligatoriske = de skal løses

• Status for opgaveeksemplet er ”Ikke påbegyndt”. Inde i selve opgaven skal I ændre status til 

”Påbegyndt” når I går i gang med opgaven, og ”Fuldført” når I har udført opgaven. 

HUSK at gemme ændringen

• Deadline for udførelse er d. xxx

26-02-2018



Hvor kan jeg læse mere om KLIK

KLIK vejledningen

- I KLIK: ‘Få hjælp’ 

Vejledningen indeholder:

- Generel introduktion og vejledning

- Navigationssedler (trin for trin guides) 

på dine arbejdsprocesser i KLIK



Hvor kan jeg få hjælp?

 Har du spørgsmål til 

implementeringen, opgaver, 

opgavebeskrivelserne, 

vejledninger mm. kan du 

rette henvendelse til 

DARv10kommune@kombit.dk

 Har du tekniske spørgsmål til 

KLIK – herunder teknisk 

support - kontakt 

klik@kombit.dk
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