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Extern inloggning med Läskonto

Extern inloggning med Läskonto
Inledning
Möjlighet finns för externa användare att logga in externt till BaTMan med ett Läskonto.

Avgränsning
Med Läskonto ges möjlighet att läsa viss information om konstruktioner som ägs av Trafikverket, enskilda vägföreningar med statsbidrag, Inlandsbanan samt kommuner som använder BaTMan.
För att vi ska skapa ett Läskonto krävs att kontot är knutet till ett företag där företaget är angivet och mailadressen är en företagsmailadress.

Tillgång till BaTMan
Inloggningssättet ger tillgång till att läsa information om konstruktioner i vissa delar av
BaTMan (’Faktafliken’). Det finns två stycken roller som kan kopplas till
kontot:
Verksamhetsroll ’Publik användare’
Via rollen kan du läsa begränsad information om konstruktion i BaTMans Faktaflik.
Denna roll tilldelas automatiskt då vi skapar ett Läskonto.
Verksamhetsroll ’Publik användare stor’
Du kan ansöka om utökad behörighet till att läsa information i BaTMans faktaflik. Ansökan görs till kontaktperson för förvaltare. BaTMans kontaktpersoner finns namngivna i BaTMan-portalen, https://batman.trafikverket.se. Välj i övre menyn Information/BaTMan/Kontaktpersoner.
För Trafikverket Verksamhetsområde Underhåll är det Nationell samordnare (NaSa)
som ska godkänna ansökan.
Om du får din ansökan beviljad erhåller du rollen ’Publik användare stor’ för förvaltare
som du ansökt om utökad behörighet för.
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Ansökan om Läskonto
1) Ladda ned dokumentet ’Ansökan om Läskonto i BaTMan’ som du hittar i BaTManportalens övre meny under Information/Användarstöd/Behörighet och konto.
2) Fyll i samtliga uppgifter i formuläret.
3) Skicka ifyllt formulär till BaTMan HelpDesk (batman@trafikverket.se)
4) Du kommer få ett bekräftelsemail efter att vi registrerat Läskontot.
OBS! Följ anvisningarna i bekräftelsemailet
5) Logga in i BaTMan med dina nya kontouppgifter för Läskontot på
https://batman.trafikverket.se.
Om du har behov av behörigheten ”Publik användare stor”:
För att få behörighet med verksamhetsroll ’Publik användare stor’ måste ett godkännande
komma till BaTMan HelpDesk från någon av kontaktpersonerna som finns utsedda för respektive förvaltare. BaTMans kontaktpersoner finns namngivna i BaTMan-portalen,
https://batman.trafikverket.se. Välj i övre menyn Information/BaTMan/Kontaktpersoner.
För Trafikverket Verksamhetsområde Underhåll är det Nationell samordnare (NaSa) som
ska godkänna ansökan.

Kontakta oss
Frågor kan alltid ställas till BaTMan HelpDesk
 Mail batman@trafikverket.se
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