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1. OBS! Fom. PMS2010 versjon 7 trengs ikke NVDB-pakkene. 
Installasjon av disse er derfor unødvendig for at PMS2010 skal fungere. 

2. Last ned PMS-klienten for FK-brukere 

a. Gå til https://ftp.triona.no/PMS/PMS2010/Installasjonspakke/  
Bruker: download – Passord: download 

b. Last ned installasjonspakken med som slutter med teksten “-IdPorten.zip”  

For eksempel PMS-[versjonsnummer]-IdPorten.zip 

c. Åpne zip-filen og lagre filen Windows Installer-pakken på et passende sted på disken. 

3. Installer PMS-klienten for FK-brukere 

Start installasjonen av Windows Installer-pakken som du pakket ut. 

4. Start PMS-klienten og logg på 

a. PMS skal nå ligge som et ikon i Start-menyen (PMS/PMS2010), og kan startes derfra, eller 

b. Gå til katalogen der du installerte PMS-klienten 

• Finn filen Vegvesen.Pms.Client.Impl.exe og dobbeltklikk på den. 

• PMS-klienten starter. Det tar noen sekunder. 

• Gjennomfør pålogging gjennom ID-porten. 

5. Autorisering 

Ved første gangs pålogging vil brukeren kun bli registrert i PMS' brukerdatabase, og automatisk 
tildeles rollen Internbruker uten tilganger. 

Brukeren melder fra til PMS-administrator i FK etter at første pålogging er gjennomført. 

PMS-bruker med Administrator-rolle i FK skal deretter oppdatere PMS' brukerdatabase slik at 
brukeren får riktig rolle.  

OBS! Hvis du ikke har en PMS-bruker fra tidligere må du sende med følgende opplysninger til 
stale.prestoy@vegvesen.no med kopi til dagfin.gryteselv@vegvesen.no: 

- fullt navn 
- e-postadresse 
- mobilnummer 
- organisasjonsummer til din fylkeskommune 

Da vil du få en invitasjon på epost om å registrere deg som bruker. 
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En PMS-bruker skal tildeles en rolle som tilsvarer tillatelsene brukeren trenger for å utføre 
arbeidsoppgavene sine. 

OBS: Rollene akkumulerer tillatelser fra rollene nedenfor. Det betyr at hver rolle har tillatelsene til rollene 
under den i hierarkiet, pluss utvidelser spesielt for denne rollen. 

 

Superbruker

Utlyser

Administrator

Planlegger

Internbruker

Innsynsbruker • Se prosessbank, kart og 
brukerveiledning/hjelp 

• Se alle data og planer/tilbud 
OBS: Kan IKKE redigere data og se 

innleverte tilbud/priser fra entreprenører 

• Oppdatere tiltaksbank for sitt/sine fylke(r) 

• Opprette og redigere alle tiltaksplaner 

• Opprette og redigere tilbud 

• Klargjøre tilbud 

• Lese inn og se på detaljerte tilbudspriser 
fra entreprenør 

• Sende leggerapporter (utført dekkelegging) 
til NVDB 

• Opprette og redigere brukere 

• Endre tilgang til fylker/områder (gjelder 

også entreprenørbrukere/eksterne) 

• Godkjenne og lyse ut tilbud 

(dvs. gjøre det synlig for entreprenør) 

• Redigere Prosessbank (nasjonal) 

• Redigere nasjonal tiltaksbank 


