
Brukertilgang for NIR

• Mobilnummer 
• Bypass-code applikasjon 
• Loggin for første gang



Mobiltelefonnummer

FOR Å LOGGE INN I NIR MÅ BRUKER HA 
UNIKT MOBILTELEFONNUMMER REGISTRERT 

• Uten et registrert mobilnummer vil du 
ikke få logge inn i NIR.  

• Mobilnummeret kan bare være registrert 
på én bruker



Installasjon, aktivering og 
bruk av Evry Buypass Code



Installering av app’en

• Send «ID EVRY» til 1960 og 
trykk på linken du mottar i 
SMS, og du blir videreført til 
app’en i AppStore eller 
GooglePlay. 

• Klikk installer 

• Alternativt gå direkte til 
AppStore eller GooglePlay 

• Søk opp «Evry Buypass Code» 
• Klikk installer



Aktivering av app’en

• Første gang du åpner app’en, oppgi 
smarttelefonens mobilnummer 

• Klikk på linken i SMS’en du mottar 

• Opprett en selvvalgt 4-siffer PIN-kode 
• Bekreft PIN-koden og trykk «Fortsett» 
• Denne PIN-koden må oppgis hver gang 

du skal hente en engangskode for 
pålogging i NIR, så opprett en PIN-
kode du husker!



Bruk av app’en ved pålogging i NIR

• Ved pålogging i NIR, oppgi 
brukernavn og passord. 

• Du blir bedt om engangskode fra 
app’en 

• Åpne app’en og tast inn PIN-
koden du har valgt 

• Du mottar en engangskode som 
tastes inn i påloggingsbildet til 
NIR.



Førstegangs innlogging 

• Når ny NIR løsning settes i produksjon vil 
brukere få tilsendt en e-post med 
informasjon 

• E-posten vil inneholde ditt brukernavn og en 
link som skal brukes til å sette ditt passord. 

• Denne linken vil være aktiv til 10. april, 
etter det må man spørre om nytt passord 
ved å bruke «glemt passord» funksjonen ved 
loggin.



Epost sendt alle brukere 26. april 2015 
(med registrert mobilnummer i gamle NIR)

Brukernavnet ditt er: (settes inn) 
For å kunne logge deg inn og ta i bruk IMDis digitale tjeneste for NIR og norsktilskudd  
(nye IMDinett) må du først lage et passord til brukernavnet ditt. Etter at du har laget  
passordet, kan du logge deg inn i NIR eller gå til en side for å oppdatere brukerinformasjon.  
På denne siden kan du også se hvilke brukerrolle(r) du har i systemet.  
Oppdater informasjonen din her! 

Får du problemer med å åpne siden, kan du prøve å kopiere lenken under i et nytt  
vindu eller i en ny fane: (settes inn) 

Husk å oppdatere informasjonen innen 10. april 2015. Etter dette tidspunktet vil ikke  
lenken fungere.  
Rekker du ikke å oppdatere informasjon innen den datoen, må du gå hit:  
https://brukeradmin.imdinett.no/selfservice/requestnewpassword for å starte tilgangsprosessen. 

Dette er en automatisk e-post. Svar sendt til denne adressen vil ikke bli lest.  
IMDi Support for NIR og norsktilskudd kan eventuelt kontaktes på tlf.: 40001960 

Håper du blir fornøyd med nye IMDinett.

https://brukeradmin-at.imdi.no/Selfservice/ChangePasswordToken/NzU1ZjI2ODctZDI1MS00ZTkwLTkzOTQtOTM3Y2NkYzU5OWZm
https://brukeradmin.imdinett.no/selfservice/requestnewpassword


IMDinett er et 
registreringsverktøy for 
kommunenes arbeid med 
introduksjonsordningen og 
opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap.  
 

 Logg deg på 

 Brukernavn 
                                       
 
 Passord  
 
  

 
 
  Glemt passord?                     

0000-test

******* 

IMDinett
registreringsverktøy 
for kommunenes  
integreringsarbeid



IMDinett er et 
registreringsverktøy for 
kommunenes arbeid med 
introduksjonsordningen og 
opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap.  
 

Velkommen 0000-test 
Av sikkerhetsgrunner krever vi 
ytterligere informasjon for å verifisere 
kontoen: 

                                      
Bypass Code OTP:  

 
 

IMDinett
registreringsverktøy 
for kommunenes  
integreringsarbeid



123456



IMDinett er et 
registreringsverktøy for 
kommunenes arbeid med 
introduksjonsordningen og 
opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap.  
 

Velkommen 0000-test 
Av sikkerhetsgrunner krever vi 
ytterligere informasjon for å verifisere 
kontoen: 

                                      
Bypass Code OTP:  

 
 

Logg inn

123456

IMDinett
registreringsverktøy 
for kommunenes  
integreringsarbeid


