Nyhedsbrev fra Dyreforsøgstilsynet
Dyreforsøgstilsynets nye ansøgnings- og indberetningssystem ”AIRD” sættes i drift
den 3. januar 2017
Datamigrering
Fra og med den 30. december 2016 til den 3. januar 2017 er både det gamle og det nye ansøgningssystem lukket for adgang.
Dette skyldes, at alle data fra det gamle system skal
overføres til det nye system. Når en bruger har logget på AIRD første gang og har oprettet sin profil, vil
de gyldige tilladelser fra det gamle system – manuelt
– blive knyttet til profilen i det nye system. Det er en
stor proces, så vi håber på forståelse herfor.

Personer, der arbejder under tilladelser udstedt til en
virksomhed eller institution skal anvende et Erhvervs
NemId med medarbejdersignatur.
Er man ansat på et universitet eller i en virksomhed,
hvor der er flere juridiske enheder, skal funktionen
”Organisatoriske enheder” (OU) været registreret i
NemId-certifikatet. Dette sørger jeres NemIdansvarlige for.

Første login i AIRD
Ansøgninger indsendt til Tilsynet forud for den 30.
december 2016 vil blive behandlet færdig i det gamle system, hvorefter de bliver migreret til det nye
system.

Udfyld profilen under menuen ”Rediger profil”. Det er
særlig vigtigt, at registrere sin mailadresse. Det vil
være denne mailadresse al fremtidig korrespondance fra Tilsynet sendes til.

Nemlogin

Efter tilknytning af eksisterende tilladelser

For at logge på AIRD skal der anvendes NemId. For
de personer, der arbejder under en tilladelse udstedt
til en navngiven person, skal der anvendes det private NemId, som man også ville anvende til
SKAT.dk eller Borger.dk.

Når Sekretariatet har knyttet tilladelserne til de enkelte profiler bedes tilladelsesindehaverne åbne hver
enkelt tilladelse og tjekke om faktureringsoplysningerne for de enkelte tilladelser er korrekte.
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Dette gøres ved at klikke på menuen ”Rediger
stamdata”, når man står inde i tilladelsens oversigtsbillede.

Statistik for 2016
Statistikken for 2016 skal indrapporteres i AIRD.
Dyreforsøgstilsynet accepterer ikke længere indberetninger via mail. Der kan indrapporteres statistik så
snart Sekretariatet har knyttet tilladelserne til profilen.
Indsendelsesfrist for statistiske data er den 31.
marts 2017.
FAQ – Statistikindberetning 2016

Tilmeld dig Dyreforsøgstilsynets nyhedsbrev
Videresend gerne vores nyhedsbrev til dine kolleger.
Man kan tilmelde sig nyhedsbrevet ved at skrive til
dyreforsoegstilsynet@fvst.dk.
Tilmeld dig også Danmarks 3R-Centers nyhedsbrev
ved at klikke hér.

Tak for et godt samarbejde i 2016
Dyreforsøgstilsynets ønsker alle vores brugere
og interessenter en rigtig glædelig jul og et godt
nytår.

Tak for et godt miniseminar
Vi afholdt d. 1. december et velbesøgt miniseminar
på Bispebjerg Hospital om Vurdering af belastningsgrader for dyr i forsøg samt præsentation af AIRD.
Vores præsentationer fra seminaret kan findes på
vores hjemmeside klik hér.
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