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Login
I Dania anvender vi SDBF, som er en webbaseret løsning. Sådan logger du ind i SDBF:
1. Åbn din browser (Google Chrome, Internet Explorer).
2. Start en privat session (Chrome: ctrl+shift+n – Explorer: ctrl+shift+p).
3. Åbn sdbf.dk og vælg Erhvervsakademi Dania. Vælg NemID login, og log ind med dit private NemID.
Årsagen til at man skal starte en privat session er at forhindre problemer, hvis man allerede har et andet
tilhørsforhold i forbindelse med SDBF, f.eks. ansættelse på en anden institution der benytter SDBF.

Første gang du logger på, skal du indtaste din e-mailadresse.

Mailadressen bruges til at sende dig notifikationer, hvis din blanket f.eks. afvises pga. manglende bilag, og
du derfor skal ind og tilføje og sende blanketten igen.

Udfyldelse af blanket
Når du er logget ind og skal udfylde en blanket til censorafregning, skal du ind i menuen ”Ny blanket”. Hvis
du i søgefeltet starter med at skrive ”Censor”, fremkommer blanketten ”Censorafregning
Erhvervsakademierne”. Pt. har blanketten version 1.8, men det vil altid kun være den aktuelle version der
er tilgængelig.

Tryk herefter på blankettens titel, og blanketten åbner sig.
Nu udfyldes alle relevante felter – bemærk at felter markeret med * er tvungne felter, der skal udfyldes.
Det er ikke nødvendigt at vedhæfte en karakterliste, selvom blanketten giver mulighed herfor, da
karakterer afgives digitalt i Wiseflow.
Hvis du markerer ”Ja” i nedenstående spørgsmål, udfoldes relevante felter til brug for refusion af
rejseudgifter som transport, overnatning og time-/dagpenge.

Afsendelse af blanketten
Når du er færdig med at udfylde blanketten, skal den sendes til den studiesekretær, der har bekræftet din
censur (pr. mail eller brev).

Tryk på ”Send blanket” og find herefter den pågældende studiesekretær i listen på næste skærmbillede og
tryk på ”Send”.

Blanketten godkendes herefter af studiesekretæren samt den uddannelsesansvarlige, og blanketten ender
derefter i lønafdelingen, som sørger for udbetaling.

Søgning
Hvis du ønsker at se status på en blanket, eller finde en du tidligere har udfyldt, så kan du gå ind under
fanen ”Søgning”, og trykke på ”Mine blanketter”. Så fremsøges alle dine igangværende og tidligere
blanketter.

Kontaktoplysninger
Hvis du har spørgsmål til udfyldelse af blanketten, kan du kontakte den studiesekretær, der har sendt dig
bekræftelse på censuren.
Har du derimod spørgsmål til f.eks. udbetaling, kan du kontakte lønmedarbejder Elsebeth Damgaard på
mail el@eadania.dk eller tlf. 72 29 10 24 eller personalekonsulent Marian Didriksen på mail
md@eadania.dk eller tlf. 72 29 10 23.

