
Inloggning i Agresso, byte av lösenord

• Logga in på https://dsportal.agresso.se med användar-ID 661900_
Lösenordet har du fått per e-mail.

Lösenordet kan du ändra på genom att först skriva in ditt ”User name” och sedan klicka på 
”Change Password”.  

Krav på lösenord: Minst 8 tecken 

- Minst tre av följande teckentyper VERSALER (A-Z), gemener (a-z), siffror (0-9), 
symboler (exempelvis !, #, £)  

- Lösenordet kan inte innehålla användarnamnet. 
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• Klicka på ikonen längst till vänster.

En ny inloggningsruta kommer upp enligt nedan: 

User name: Dina tre första bokstäver i ditt förnamn och tre första bokstäver i ditt 
efternamn. (ex: Ante Berg blir antber) 

Client: CF 

Password: Samma som det du skrev i fältet ”User name”. 
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Mina uppgifter och rapporter 

När du loggat in så ser du följande bild. Under ”Dina uppgifter” ligger den faktura 
som ska attesteras. Men det kan också vara tomt om det inte finns något i flödet. 
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Attestera och/eller godkänna 

Alla fakturor kommer att bli inlästa med konto 40999, men detta konto skall du 
kontera om till ett ”riktigt” konto.  
Se bilaga Kontoplan.pdf för aktuella konton. 

Sker inte omkontering kommer fakturan att gå runt i en loop i systemet och den blir 
aldrig attesterad. 

När konteringen är gjord så klickar man på Attestera-knappen samt på Spara 

Bekräfta attesten med ditt lösenord som består av dina tre första bokstäver i för- och 
efternamnet. 
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Webinfo 

Webinfo, klicka på ikonen längst ned till 
vänster (1) och då finner du högre upp i 
samma fält en ikon (2) som heter Webinfo med 
blå text. Klicka på den.  

Nu är du inne i Webinfo.  
Här hittar du anslagets saldo samt vilka 
transaktioner som är gjorda. 
Du hittar även anslagets nummer och namn 
på anslaget.  

Länkar som är blåa är klickbara och för in dig på detaljnivå i anslagets transaktioner. 
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Om du klickar på anslagets namn i blått kommer du in på detaljnivå och kan se vilka 
kontoslag som debiterats anslaget. 

Klickar du vidare på kontoslaget (ex 41340) kommer du att de vilka 
fakturor/kostnader som debiterats anslaget. 

Lycka till! 
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