
Overordnet mail til FGU inst – driftstart – adgang til systemet 

 

Kære FGU Institution. 

INDFAK er nu færdigopsat af Moderniseringsstyrelsen, og I har hermed officiel adgang til IndFak delen, og 

lov til at udvide opsætningen efter behov. I må dog først fra 1. august begynde at ”bogføre” transaktioner I 

systemet. 

Det betyder samtidig, at det fra i dag, bliver jeres ansvar at opdatere og vedligeholde systemet. 

Implementeringsteamet, Moderniseringsstyrelsen foretager ikke yderligere opsætninger i jeres system, 

med mindre det er direkte aftalt mellem jer og os. 

 

Skulle der være spørgsmål til IndFak, er I naturligvis velkommen til at kontakte os. 

 

I finder IndFak på adressen https://indfak2.dk/ 

 

Opsætningsark er indlæst + Flyt brugere fra ”Nye brugere” til det kontor de tilhører: 

Jeres godkendelseshierarki er oprettet i henhold til de oplysninger vi tidligere har modtaget fra jer. 

Ligeledes er brugere/roller indlæst. Såfremt der fortsat ligger brugere i kontoret ”Nye brugere”, skyldes det 

at vi har været usikre på, hvor de skulle flyttes hen. I skal således selv flytte dem ud i det kontor de hører til. 

Såfremt I mener der mangler kontorer eller hierarkiet ikke er som forventet, er I velkommen til selv at 

tilrette det. 

 

 

https://indfak2.dk/


 

Som lovet har vi udfærdiget nogle vejledninger og udkast til mails, som I kan tilpasse og anvende efter 

behov: 

 

- Velkomstmail_IndFak.docx : Udkast til en mail, som I kan sende direkte til jeres medarbejdere. 

Mailen indeholder oplysninger om hvordan man logger på systemet, henvisning til 

brugervejledninger, Tips&Tricks samt hvordan de evt. skal indmelde fejl som opleves på systemet. 

 

- Glemt_adgangskode–Bestil_nyt_password : Præcis vejledning I hvordan jeres medarbejdere skifter 

adgangskode og logger på IndFak. Denne vejledning kan vedhæftes i mailen til jeres medarbejdere. 

 

- Kære_leverandør.docx : Udkast til en mail, I kan/skal sende til jeres leverandører. Mailen 

indeholder oplysninger om at jeres institution pr 1/8 overgår til at modtage faktura elektronisk og 

henvisning til Virk hvor faktura kan oprettes gratis. 

 

- Vejledning_virk.dk.docx : Præcis vejledning i hvordan man opretter en faktura på Virk. Denne 

vejledning kan vedhæftes i mailen til jeres leverandører. 

 

HUSK: at tilpasse ”brev til leverandør” og ”velkomstmail til medarbejdere” til jeres 

institution INDEN i sender dem! 

 

Modtagelse af elektroniske fakturaer 1/7-2019: 

Der bliver d. 1/7-2019 åbnet for modtagelse af elektroniske fakturaer fra jeres leverandører, og 

Moderniseringsstyrelsen vil d 1/7 gennemføre integrationstesten med et testbilag fra Virk mellem IndFak 

og Navision. 

 

Driftsstart 1/8-2019: 

Der bliver åbnet for integrationen med Navision d. 1/8-2019. 

Vejledninger: 

 

I kan finde flere vejledninger, Tips&Tricks og huskesedler på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside  

https://modst.dk/systemer/indkoeb-og-faktura/brugervejledninger/faktura/ 

 

https://modst.dk/systemer/indkoeb-og-faktura/brugervejledninger/faktura/


 

 

 

God fornøjelse med jeres nye system, vi håber I bliver glade for det. 

 

 

Med venlig hilsen 

Implementeringsteamet 


