Opsætning af ”mine felter”
på indberetningsportalen
Inden man kan indberette første gang er det nødvendigt at tage stilling til, hvilke
felter der skal indgå i indberetningen. Dette skal kun gøres inden første indberetning og skal kun gøres én gang uanset om man vil indtaste oplysningerne manuelt
eller uploade en fil.
I dette eksempel bliver der taget udgangspunkt i ”Værdiansættelse – Afkastbaseret”,
men fremgangsmåden er gældende for alle indberetningstyper.

Klik på ”Opret ny indberetning” og følgende dialogboks kommer frem:

Klik på linket ”Feltopsætninger kan redigeres her” for at angive, hvilke variable der
indberettes data på.
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Herefter anigiver man hvilke oplysninger, der indberettes. Dette opsættes individuelt
for hver enkelt indberetter og er benævnt ”Mine felter”.
”Mine felter” består af:
• Standard felter
• Valgfri felter
Standard felter vil altid fremgå af oversigten, hvorfor der allerede er sat flueben ved
disse. Standard felter med en * angiver de oplysninger der som minimum skal indberettes for en gyldig indberetning.

Det er altid muligt at få yderligere information om et felt ved at holde musen henover :
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Ud over standard felterne kan man vælge, hvilke valgfri felter, der skal være en del
af indberetningen. Har man for eksempel data om BBR ejendomsnummer, skal der
sættes flueben ved denne variabel:

Der sættes flueben ved alle felter, som der indberettes data for.
Herefter er det muligt at foretage en manuel indberetning. Vælg ”Opret ny
indberetning” i menuen til venstre for at starte din indberetning.

Indberet ved upload af fil
Man kan også uploade en fil med data fra Excel. Det kan enten være i formatet .csv,
.xls eller xlsx (vi anbefaler formatet csv).
Hvis der indberettes via Excel skal portalen oplyses om, hvor data ligger. Oplysninger
indtastes i felterne under ”Kolonnenummer i Excel ark”. Der skal indtastes talværdier for det kolonnenummer, som feltet har i filen (ikke bogstaver). Som en hjælp kan
man let sætte Excel op til at vise kolonnenumre i stedet for bogstaver:
Vælg: Filer > Indstillinger > Formler og sæt flueben ved ”R1C1-referencetype”:

Klik OK og kolonnebogstaver er herefter erstattet med talværdier:
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I ovenstående eksempel står ”Ejendomsnummer” i kolonne 1, ”Adresse”
i kolonne 2, ”Postnr.” i kolonne 3 osv. Dette skrives ind i indberetningsportalen:

Herefter er det muligt at indberette ved at uploade en Excel-fil.
Vælg ”Opret ny indberetning” i menuen til venstre for at begynde din indberetning.
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