
E-signatur – ny funksjonalitet – Kjøper og fisker signerer hver for seg 

Kjøper og fisker kan nå signere hver for seg. Kjøper fyller inn sluttseddelen som før, lagrer 
og går til signering. Hak av for «Fisker ikke tilstede», og velg «Neste» knappen. 

 

MRK!! Vi gjør oppmerksom på at regelverket om at signering skal skje FØR fartøyet forlater 
havnen fortsatt gjelder. 

 

Kjøper skriver inn sitt passord, og bekrefter captcha-kode, pek og klikk på «Signer 
dokument(er)» 



 

Signeringsprosessen starter; 

 

Signeringen er ferdig, og sluttseddel er signert med kun av «Kjøper». 

Fisker signerer via www.sildelaget.no – logg inn på «Ekstranett fisker» 

Fisker logger seg på «Ekstranett fisker», nytt meny valg «Mine Salg»|Seddelsignering; start 
signeringsprosessen ved å peke og klikke på «Signer seddel» 



 

 

Kjøpers signeringsbruker er nå låst, men fiskers brukernavn er åpen for redigering hvis det er 
feil person som er listet opp for å signere. Hvis bruker må endres, skriv inn nytt brukernavn, 
og pek og klikk på den grønne pilen for å få bekreftet bruker. Pek og klikk på «Neste» 
knappen. 

 



 

Kjøper skriver inn sitt passord, og bekrefter captcha-kode, deretter pek og klikk på «Signer 
dokument(er)» 

 

Signeringsprosessen starter; 

 

Signeringen er ferdig, og sluttseddel er signert med både «Kjøper» og «Fisker». 



 

 

 

 

 

For å opprette / endre sin signeringsbruker og passord; 

Logg inn på «Ekstranett Fisker» eller «Ekstranett Kjøper», velg meny «Min Side|Opprett 
signeringssertifikat» 

For ny bruker / passord pek og klikk på knappen «Opprett sertifikat» 

For glemt passord eller endring klikk på knappen «Glemt passord» 

For brukerveiledning klikk på knappen «Hjelp» 

For å teste ditt system klikk på knappen «Test system» 



 

Når systemet viser som bildet under er du klar for signering på din PC! 

 

 

 

Validering	  av	  signaturene	  på	  sluttseddel!	  

	  

Når	  du	  er	  ferdig	  med	  å	  signere	  en	  sluttseddel	  kommer	  denne	  opp	  i	  Adobe	  reader.	  Gjennom	  Adobe	  
reader	  er	  det	  nå	  laget	  en	  .pdf	  av	  sluttseddelen	  som	  inneholder	  alle	  signaturer.	  Første	  gang	  du	  lager	  

en	  sluttseddel	  med	  e-‐signatur	  vil	  du	  oppdage	  at	  signaturen	  din	  har	  en	  advarsel	  på	  seg	   ,	  .	  Denne	  



advarselen	  gir	  deg	  beskjed	  om	  at	  du	  må	  validere	  din	  signatur.	  Dette	  må	  gjøres	  på	  alle	  PC’er	  som	  blir	  
benyttet	  i	  signatur	  sammenheng,	  og	  skal	  kun	  gjøres	  en	  gang.	  Denne	  prosessen	  er	  en	  del	  av	  
sikkerheten	  som	  Adobe	  har	  bygget	  inn	  i	  programvaren	  Adobe	  reader.	  

	  

Logg	  inn	  på	  Ekstranettet	  via	  www.sildelaget.no,	  gå	  til	  menyen	  Mine	  kjøp/	  Sluttseddel	  arkiv,	  og	  søk	  
frem	  en	  av	  de	  ferdig	  signerte	  sluttsedlene	  dine.	  Klikk	  på	  >>	  under	  kolonnen	  WEB.	  

	  

	  

	  

Klikk	  på	  knappen	  til	  høyre	  øverst	  i	  bildet	  	   	  ,	  og	  skjermbildet	  deler	  seg	  i	  to,	  og	  personene	  
som	  har	  signert	  sluttseddelen	  kommer	  frem	  i	  venstre	  del.	  Klikk	  med	  høyre	  museknapp	  på	  navnet	  ditt,	  
og	  velg	  nederste	  menyvalg	  Signaturegenskaper.	  

	  

	  

I	  dette	  bildet	  skal	  du	  velge	  fanen	  /	  Signatar	  

	  

Deretter	  velg	  knappen	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

Pek	  og	  klikk	  på	  
CatchCertificate	  linjen	  i	  
venstre	  del	  av	  vinduet.	  

	  

Deretter	  skal	  du	  velge	  fanen	  /	  
Klarer	  

	  

Pek	  og	  klikk	  på	  knappen	  Legg	  
til	  Klarerte	  identiteter.	  	  

	  

Deretter	  pek	  og	  klikk	  på	  OK.	  	  

	  

	  

Lukk	  ned	  hele	  sluttseddelen.	  Søk	  frem	  igjen	  en	  signert	  sluttseddel	  under	  Mine	  kjøp	  /	  Sluttseddel	  
arkiv.	  Klikk	  på	  >>	  under	  kolonnen	  WEB.	  Alle	  signaturer	  er	  nå	  gyldige.	  

	  

	  

 


