Information
För att bli en Auktoriserad trähussäljare krävs det att du genomför och klarar ett
auktorisationsprov. Provet är webbaserat och tar ungefär en timme att genomföra.

Vad är en aktiveringskod?
För att en säljare ska kunna genomföra ett auktorisationsprov behövs en
aktiveringskod. Varje företag har sina egna aktiveringskoder som kan delas ut till
säljarna. Via aktiveringskoden styrs vart legitimationen för de godkända
auktorisationerna ska skickas samt vilket företag som ska betala för genomförda prov.
Koder ges ut av TMF vid förfrågan, via gustaf.edgren@tmf.se alt. info@tmf.se.
Aktiveringskoderna bör ses som en värdehandling eftersom de ger åtkomst till
avgiftsbelagda prov, lämna därför aldrig ut aktiveringskoderna till obehöriga personer.

Priser
Priset för att genomföra ett auktorisationsprov är 800 kr.
Om du inte blir godkänd på första försöket har du möjlighet att genomföra ett eller flera
omprov. Varje genomfört omprov kostar 400 kr.

Att genomföra ett auktorisationsprov
1. Gå till http://startmz.com/trahussaljare
2. Klicka på registrera ny användare eller logga in med användarnamn eller
lösenord utifall du har det sedan tidigare.
3. Om du registrerar en ny användare så anger du information om dig själv och
blir sedan inloggad i systemet.
4. När du är inloggad så använder du aktuell aktiveringskod för att anmäla dig för
att genomföra ett auktorisationsprov.
5. När du är anmäld så kan du klicka på provet för att starta det.
6. När du är klar med provet så ser du ditt resultat. Det är endast du själv som har
tillgång till provresultatet.
7. Vid ett godkänt resultat kommer din legitimation automatiskt att skickas ut till
den adress som du registrerat i systemet.

Frågor och svar
HUR LÄNGE ÄR AUKTORISATIONEN GILTIG?
Auktorisationen är giltig i 5 år.
J AG HAR GLÖMT MITT ANVÄNDARNAMN OCH LÖSENORD, VAD GÖR JAG NU ?
Gå till http://startmz.com/trahussaljare och välj Glömt inloggningsuppgifterna? Du kan
då få dina inloggningsuppgifter skickade till den e-post adress som du angav när du
registrerade dig. Om du trots detta inte lyckas logga in kan du kontakta MZ
Competence AB (support@mzcompetence.com, 08-551 142 03), bolaget som sköter
IT-systemet för auktorisationsproven.
HUR LÅNG TID MÅSTE DET GÅ INNAN JAG KAN GENOMFÖRA ETT OMPROV?
För att kunna starta ett omprov måste det gå minst 7 dagar.
KAN FLERA PERSONER PÅ MITT FÖRETAG ANVÄNDA SAMMA AKTIVERINGSKOD?
Ja, det finns ingen spärr för hur många personer som kan använda en och samma
aktiveringskod.
NÄR JAG HAR KLARAT MITT AUKTORISATIONSPROV , HUR FÅR JAG DÅ MIN
LEGITIMATION ?
Legitimationen kommer automatiskt att skickas ut till det företag som aktiveringskoden
tillhör.
VEM ÄR AVSÄNDARE AV FAKTURAN FÖR GENOMFÖRDA AUKTORISATIONSPROV?
Företaget som sköter både IT-systemet för auktorisationsproven och faktureringen
heter MZ Competence AB.
J AG HAR INGEN KOD – HUR FÅR JAG TAG PÅ DEN ?
Kontakta TMF via gustaf.edgren@tmf.se alt. info@tmf.se för att få en kod.

