
 

VEJLEDNING 
Leverandørportalen Comdia 

 

Hvis du er interesseret i at blive oprettet på én eller flere af Furesø Kommunes leverandørlister eller i 

kommunens inspirationskatalog, skal du følge nedenstående vejledning. Oprettelsen består af tre trin: 

 

A. Opret din virksomhed i Comdia 

B. Find aktuel leverandørliste og anmod om optagelse på denne 

C. Afvent godkendelse eller afvisning 

 

De tre trin er beskrevet nedenfor 

A. Opret din virksomhed i Comdia 
 

Første trin er, at du opretter din virksomhed i Comdia. Vær opmærksom på at få udfyldt din 

virksomhedsprofil, når du opretter dig som bruger. Under virksomhedsprofilen kan du deltaljeret beskrive 

de services og ydelser, som din virksomhed tilbyder. Det er her, du har mulighed for at ’sælge din 

virksomhed’ og uddybe jeres kompetencer. 

Det er et krav at din virksomhed har et gyldigt CVR-nr., hvis du vil oprettes i Comdia. 

 

B. Find aktuel leverandørliste og anmod om optagelse på denne 
 

Andet trin er, at du anmoder om optagelse på de aktuelle leverandørlister. Du kan tilmelde dig én eller flere 

af Furesø Kommunes lister eller kommunens inspirationskatalog. Læs mere under punktet 

Leverandørportalen Comdia.  

Når din virksomhed er oprettet, kan du anmode om optagelse på alle registrerede leverandørlister i Comdia 

og ikke kun dem for Furesø Kommune. Tjek derfor, om der er andre, som kunne være relevante for dig.   



 

Eksempel på hvordan du opretter dig på ”Håndværkerlisten” 
 

1. Klik på bjælken ”Leverandørlister” 

 

 
 

2. Klik på ”Se alle leverandørlister her” 

 

 

  



 

3. I venstre kolonne klikker du på ”Furesø Kommune” 

 

 

 

4. Klik på ”Bliv optaget på Furesø Kommunes Håndværkerlise” 

 

 

  



 

5. Klik på ”Log ind for at registrere dig” 

 

 

 

C. Afvente godkendelse eller afvisning 
 

Tredje trin er, at du afventer godkendelse / afvisning på din anmodning om optagelse på en leverandørliste. 

Du kan også blive godkendt med forbehold for, at der foretages ændringer.  

 

Har du brug for hjælp? 
 

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til oprettelse af virksomhedsprofil i Comdia eller til registrering 

på Furesø Kommunes lister og inspirationskatalog, skal du tage direkte kontakt til Comdia.  

Du kan finde kontaktoplysninger til Comdia’s supportafdeling på deres hjemmeside www.comdia.com   
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