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Inloggningsuppgifter till bokningsportal: 
För att boka brandskyddsutbildning krävs att ni inhämtar inloggningsuppgifter för åtkomst till den 
bokningsportal som ska användas. 
 
Kontakta Aptum: utbildning@aptum.se eller på telefon 090-780 80 00. 
   
 
Nedan följer en kort beskrivning av portalen: 
 

Bokningar: 
- Under menyn “Bokningar” ser ni både historik och kommande inbokade utbildningstillfällen. 

 
- Under menyn “Kurser” ser ni alla Aptums öppna utbildningar samt utbildningstillfällen endast 

för Umeå Universitetet. Om ni bara vill se utbildningstillfällen som är skapade för Umeå 
Universitet klickar ni i ”Tillfällen för mitt företag”.  

 
- För att boka klickar ni på ”boka” till vänster om utbildningsnamnet. 

 
- Ange ett fakturamärke samt lägg in personal/deltagare på bokningen.  

(Avdelning bör fyllas i med institutionsnamn. “Visa endast min avdelning” filtrerar på institution 
om avdelningsangivelse skrivs in på kontaktpersoner och deltagare.) 

 
- För att lägga till ny personal som inte finns med i listan klickar man på “lägg till ny”.  

  
- När alla deltagare är tillagda klickar ni på den gröna “boka knappen”. 

 
Alla uppgifter utom telefon och avdelning är tvingande.  
 

  

Certifieringar: 
- Under menyn “Certifieringar” kommer ni sedan kunna söka på personer eller en vis certifiering 

för att se aktuella behörigheter eller historik över vilka personer som deltagit på utbildningarna. 
  

Personal: 
- Under menyn “Personal” kan ni se upplagd personal kopplat till Umeå Universitet och er 

avdelning. Ni kan också gå in här för att i förväg lägga in personal som ska gå utbildningar i 
framtiden. 

 

Mina uppgifter: 
- Under menyn “Mina uppgifter” kan kontaktpersonen ändra t ex. sitt lösenord. 
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Avbokningsvillkor: 
- Fri avbokning senast 10 arbetsdagar före kursstart.  

Avbokning ska ske skriftligen till utbildning@aptum.se 

- Vid avbokning senare än 10 arbetsdagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. 

- Byte av deltagare kan ske utan avgift när som helst före eller i samband med kursstart. 

 

Inställd utbildning: 
- Vi förbehåller oss rätten att vid för få deltagare eller att i de fall handledaren akut insjuknar 

ställa in kurstillfället. Vi svarar inte för hos deltagaren uppkomna kostnader vid inställande av 
utbildning. 

 
 
 
 
Varmt välkommen att boka utbildning! 
 
 
 
 
 
Johan Larsson, Utbildningsansvarig Aptum AB 
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