Naglinn er fyrir fagaðila
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Birtir lista yfir löggilda á heimasíðu sinni
http://www.mannvirkjastofnun.is/byggingarmal/loggildingar/

Skráir þennan lista í kerfið og notar kennitölur í þeim
tilgangi að takmarka aðgengi og tilboðsheimild í einstökum
verkflokkum niður á notendur með tilskilin réttindi.
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Nýskráning

i

Verktakar
Verktakar skrá sig á nagli.is undir sinni kennitölu – ekki
kennitölu fyrirtækis. Skráning er ókeypis og fá allir
notendur heimasíðu sem gerir þá sýnilegri á netinu.
-- Frekari leiðbeiningar eru aðgengilegar hér. --

ii Verktakafyrirtæki
Ef þú ert fyrirtæki utan um rekstur þinn þá býrðu jafnframt
til sérstakan aðgang fyrir fyrirtækið með því að slá inn
kennitölu og nafn fyrirtækisins í nýskráningarferlinu.
Sjá mynd á næstu síðu fyrir leiðbeiningar fyrir fyrirtæki.

SPURNINGAR
Ætti ég að skrá mig undir kennitölu fyrirtækis míns eða nota mína eigin kennitölu?
Ef þú ert löggildur þá skaltu stofna aðgang með þinni kennitölu, en jafnframt stofna
aðgang fyrir fyrirtækið. Ef þú ert ekki löggildur þá er nægilegt fyrir þig að stofna
aðeins aðgang undir kennitölu fyrirtækisins, þó auðvitað sé gott að gera bæði.
Hvaða notanda ætti ég að nota til að senda tilboð eða skilaboð?
Þú ættir að nota þann notanda sem gefur út reikninga. Sá notandi sem gefur út
reikninginn ætti alltaf að senda tilboðin.
Hvað kostar að skrá verktakafyrirtæki?
Það kostar ekkert, skráning er ókeypis!
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ii Verktakafyrirtæki

Við skráningu fyrirtækis er mikilvægt að skrá kennitölu þess einnig undir
„fyrirtækjaupplýsingar“. Þegar svo hefur verið gert virkjast „Fagaðilar“ flipinn undir
notendaupplýsingum viðkomandi notanda, samanber myndin hér að ofan.
Þar getur fyrirtækið, sem notandi, skráð kennitölu þeirra fagaðila sem hjá því
starfa og fær þá fyrirtækið tilkynningar og getur boðið í verk á viðkomandi fagsviði.

DÆMI
Ef fyrirtækið skráir kennitölu hjá málarameistara, þá fær fyrirtækið tilkynningar um nýskráningu
verka í verkflokk „Málun“ og getur sent tilboð í þau verk.
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