
 
 
 

Instruktion för Cert-online 
 

För att kunna hantera certifikat på ’cert-online’, måste en användare skapas. Detta görs av personal 
på CSM NDT. Uppgifter som behövs för att skapa en användare, är; företag, namn, personnr samt en 
e-mejladress. 

OBS! Personer som är eller har varit hos CSM NDT på utbildning vid något tillfälle, finns redan 
registrerade, men behöver komplettera med en e-mejladress, för att kunna skapa ett konto online. 
Efter registrering skickas ett mejl till angiven mejladress med inloggningsuppgifter från 
cert@csmndt.se.  

Om personen som är utsedd av sitt företag att administrera (auktorisera, boka kurser m.m.) ndt-
personalens certifikat ej finns i systemet sedan tidigare, behöver CSM NDT samtliga personuppgifter 
på denne enligt ovan. 

 

Så här når du tjänsterna i cert-online: 
 

Öppna www.csmndt.se 

Klicka på ’cert-online’-fliken! 

 

mailto:cert@csmndt.se
http://www.csmndt.se/


 
 
 

 

På cert-online kan man, beroende på behörighet, göra följande: 
 

1. Kontrollera certifikat. Detta kan göras oberoende av inloggning och kräver endast numret på 
certifikatet man vill kontrollera. 

2. Hantera uppgifter. Detta är certifikatinnehavarens personliga sida och kräver inloggning. 
3. Auktorisera certifikat. Denna funktion är avsedd för företagets certifikatsansvarige och 

kräver inloggning. 

 

 

 

 

1. Kontrollera certifikat 
 

Denna funktion är öppen för alla och avsedd för att visa status och behörighet på certifikat. 

Det som krävs är att man känner till certifikatsnumret. 

 

1. 2. 3. 



 
 
 

Utöver att kontrollera om certifikatet är auktoriserat, visas även information om 
behörighetsområden samt eventuella begränsningar. 

  



 
 

2. Hantera uppgifter 
 

Här krävs personlig inloggning. 

På denna sida kan certifikatsinnehavaren bl.a. ändra sina uppgifter, lösenord (se bild nedan), infoga 
foto (för kommande digitala certifikat). 

Här kan användaren även få en översikt på sina certifikat och intyg, samt status på dessa och 
möjligheten att generera en certifikatskopia i PDF-format. 

OBS! Om man ändrar e-mejladress, vid t.ex. byte av arbetsgivare, bör man dock vara medveten om 
att användarnamnet för cert-online fortfarande är samma som vid registrering. 

 

 

 

 

 



 
 
 

3. Auktorisera 
 

Här krävs särskild inloggning av certifikatsansvarige på företaget. Denne får per automatik (ca. 1 
månad innan) aviseringar via mejl, när det börjar bli dags att auktorisera ndt-personalens certifikat. 

 

 

Markera certifikaten i listan som ska auktoriseras. 

Klicka sedan på ’Auktorisera valda certifikat’. 

  

 

 

Som inloggad certifikatsansvarig har denne även möjlighet att administrera ndt-personalens 
uppgifter, samt få en översikt på dessas olika certifikat och intyg. Detta gör under fliken ’personal’ 
överst på sidan.  

 

 

 

 



 
 
 

Klicka på ett namn! 

Där hittar du personuppgifter, info om certifikat och intyg för personen, auktorisera, generera en 
certifikatskopia i PDF-format, etc. 

 

 

 

Vid frågor eller funderingar, hör av dig! 

CSM NDT Certification AB 
Artilleriplan 4 
691 50 Karlskoga 

Telefon: 0586-81171 
www.csmndt.se  

 

http://www.csmndt.se/
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