VEILEDNING
Nedlastning og installasjon av ny klient for matrikkelen. Innføring av
pålogging med to-faktor-autentisering via ID-porten
Oppdatert 30. august 2021
I forbindelse med oppgradering av matrikkelen til versjon 4.1.5 blir det innført
pålogging med to-faktor-autentisering via ID-porten.
For å kunne logge deg på matrikkelen må du laste ned siste versjon av
nedlastingsklienten Matrikkelstart 1.5.0.
For å laste ned applikasjonen gå til https://www.matrikkel.no/.
1. Trykk på lenken til Windows som finnes nederst på siden.

2. Klikk på Open file.

3. Installasjonsprogrammet for klienten starter og foreslår en standard filplassering
på din maskin. Du behøver ikke å endre dette. Trykk OK for å fortsette
installasjonen.

4. Når installasjonen er ferdig, kommer det et påloggingsbilde. Feltet Tjener skal
være fylt ut med adressen til matrikkel produksjon https://www.matrikkel.no .
Trykk på OK. Påloggingsvindu vil dukke opp i nettleseren din.
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Pålogging etter oppdatering til Matrikkelstart 1.5.0
I en overgangsperiode kan du benytte vanlig brukernavn og passord eller
innlogging via ID-porten. Etter at denne perioden er over, blir det kun mulig å
benytte innlogging via ID-porten.

Pålogging med brukernavn og passord
Tast brukernavn og passord på påloggingsvinduet som har dukket opp i nettleseren
din. Deretter, trykk på Logg inn.

Ved innlogging vil du få beskjed om å lukke nettleservindu. Nå kan du bruke
matrikkelklienten.
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Pålogging med ID-porten
Trykk på logg inn med ID-porten. Dette vil åpne påloggingen med ID-porten.

Du må koble ditt registrerte brukernavn med ID-porten ved første pålogging. For å
gjøre dette, tast ditt brukernavn og passord og trykk på Logg inn. Deretter er du
identifisert.

Ved innlogging vil du få beskjed om å lukke nettleservindu. Nå kan du bruke
matrikkelklienten.
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Utlogging ved bruk av ID-porten
Når man avslutter matrikkelklienten får man valg om å samtidig logge ut av IDporten.

Nettleser åpner opp og viser følgende beskjed:

Husk å slette den gamle snarveien fra skrivebordet ved å klikke med høyre
museknapp over ikonet og velg Delete.
Neste gang du vil logge deg inn på matrikkelklienten, dobbeltrykk på snarveien som
finnes på PC-skrivebordet og logg deg på med brukernavn og passord eller med IDporten.
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