
EK – registrering af test af 
SKIINSTRUKTØRER 

Registreringer af fælles uddannelsestest (CTT) 
i IMI 

Lynvejledning i modulets centrale funktioner 

Registrering og udveksling af oplysninger om skiinstruktører, der opfylder kravene til fælles 
uddannelsestest 

 Når du har logget på, skal du vælge Datalagre og registreringer/Opret registrering. 

 Vælg den relevante formular: 

- Skiinstruktører – registrering af tekniske test, hvis du kun vil registrere det positive 

resultat af en teknisk test 

- Skiinstruktører – dokumentation for fælles uddannelsestest  til at registrere 

dokumentationen for den fælles uddannelsestest, herunder oplysninger om den tekniske 

test og erhvervede rettigheder, hvor det er relevant. 

 Udfyld formularens felter, og vær opmærksom på de obligatoriske felter.  

 Klik på Gem. Systemet vil derefter gemme et "udkast" til registreringen. 

 Klik på Aktivér.Denne handling vil gøre registreringen synlig for andre myndigheder. 

Registrering af opfyldelsen af kravene til den fælles uddannelsestest på grundlag af de tekniske 
test, der er gemt i IMI 

 Åbn registreringen af den tekniske test i IMI (fra menupunktet "Søg efter 

formular/skiinstruktører – registrering af tekniske test") 

 Klik på knappen Genbrug data, og vælg formularen Skiinstruktører – dokumentation for fælles 

uddannelsestest (CTT) 

 Når du har udfyldt formularen, skal du blot gemme og derefter aktivere registreringen i IMI. 

Dokumentation for den fælles uddannelsestest eller registreringer af den tekniske test i IMI – 
søgning i IMI og dashboardet 

 Når du har logget på, skal du vælge Datalagre og registreringer/Søg efter formular i menuen 

 Vælg den relevante formular afhængigt af, hvad du søger efter 

 Angiv de mest relevante søgekriterier (f.eks. efternavn/CTT-registrerings-ID), og klik på Søg. 

 Åbn i søgeresultatlisten detaljerne for registreringen, hvis forhåndsvisningen nederst på skærmen 

ikke giver dig tilstrækkelige oplysninger. 



Udarbejdelse af en PDF-rapport for en IMI-registrering 

 Klik i den fulde visning af en individuel IMI-registrering på Print (med et PDF-ikon), og vælg IMI-

print.  

 I pop-up-vinduet skal du vælge det sprog, du ønsker at oprette PDF-rapporten på, og afkrydse 

feltet, hvis du har brug for en digital signatur fra IMI-systemet. 

 Når du klikker på OK, genererer systemet en PDF-fil, der leveres og kan downloades under 

menupunktet Mine rapporter. 


