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Introduktion 
 

Entrepreneurial Skills Pass (ESP) er en international kvalifikation, der certificerer elever (i alderen 15-19), som har 

fået en reel entreprenørskabs-erfaring, har fået den nødvendige viden og de færdigheder og kompetencer til at starte 

egen virksomhed eller få succes som ansat.  

ESP inkluderer tre nøgleelemeter: 

- Praktisk entreprenøriel erfaring (Et års skoleerfaring i minivirksomhed, nemlig Company Programme) 

- En evaluering af entreprenørielle kompetencer (Før og Efter Selvevaluering) 

- En eksamination af forretningsmæssig, økonomisk og finansiel viden (1 times online test) 

ESP eksamen og selvevaluering leveres igennem en online platform – ESP Web App. For at få adgang til ESP Web 

App skal du følge dette link: https://www.esponline.eu 
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Roller og opgaver 

ESP-processen er styret af flere roller, som er forklaret detaljeret herunder. 

 

Opgaver – Bitmedia (Udbyder af platformen) 

➢ Helpdesk – Kan kontaktes hvis der er brug for teknisk support. FFE skal altid kontaktes som det første. 
Følgende information er nødvendig:  

o Hvilken organisation? (FFE) 

o ID på selv-evaluering/eksamen 
o ID og navn på test center 
o Navn og e-mailadresse på lærer/elev 

o Hvad er problemet? 

Opgaver – Administrerende organisation (Fonden for Entreprenørskab) 
➢ Opret og udlever registrerings-koder til lærere. 

➢ Åben og luk første og anden selvevaluering for elever. 

➢ Godkend eksamensaftaler (eller opret og overvåg eksamensaftaler, hvis nødvendigt) 

➢ Kan kontaktes hvis der er brug for hjælp. FFE skal altid kontaktes som det første. 

Opgaver – Lærere 
➢ Registrer i ESP Web App (Ved brug af registreringskode for skolen, som er sendt fra Administrerende 

organisation (FFE) 

➢ Opret registrerings-koder til elever 

➢ Overvåg selv-evaluering 

➢ Planlæg, åben, overvåg og luk eksamensaftaler. 

➢ Download rapporter 

Opgaver – Elever 
➢ Tag første og anden selvevaluering samt eksamen 

➢ Download rapporter 
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Dine opgaver som underviser 

TILMELDING OG REGISTRERING 

Tilmelding Åbn ESP Web App ved brug af 
dette link: 

https://www.esponline.eu 

For tilmelding, klik på Tilmeld 

ǃ Hvis du allerede er 
registreret sidste år, kan du 
bruge dine login-data 
herfra (e-mail og kodeord). 

 

Udfyld 
tilmeldingsformular 

Udfyld tilmeldingsformular 

ǃ Adgangskode skal bestå 
af mindst 8 tegn, som 
skal have mindst et stort 
bogstav, et tal og et 
specialtegn inkluderet.  

Accepter aftale for datasikring 

og klik på Tilmeld. 

ǃ Husk dine login-
oplysninger. 

 

 

Vent på 
bekræftelses-email 

En email bliver sendt til den 
mailadresse, du har opgivet. 

ǃ Hvis ikke du har modtaget 
en mail 

- Tjek dit spamfilter 
- Klik på send igen 
- Tjek din mailadresse 

for stavefejl 

Hvis intet af de overstående 
forslag virker, tag kontakt til  

Den administrerende 
organisation (FFE) eller direkte 
til support. 

 

Når du har modtaget din 
bekræftelsesmail, kan du lukke 
denne side 

 

Ansøg som lærer Hvis du åbner linket i 
bekræftelsesmailen, vil du 
komme ind på denne side 

Klik på Ansøg som 
Underviser for at fortsætte 

registreringen 

 

 

https://www.esponline.eu/
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Indsæt registerings-
kode 

Indsæt den registreringskode, 
du har modtaget fra 
administrerende organisation 
(FFE). Hvis du bekræfter ved at 
trykke ENTER, vil de 
resterende felter med Land, By 
og Test Center blive udfyldt 
automatisk. 

 

Godkend aftale for datasikring 

og klik på Ansøg som 
Underviser for at afslutte 

registreringen.  

ǃ Hvis ikke disse felter bliver 
udfyldt automatisk, tjek da 
om der er mellemrum før 
eller efter koden. 

 

LOGIN 

Login Hvis du har gennemført 
registreringsprocessen, og du 
er sendt tilbage til ESP Web 
App via Url 

https://www.esponline.eu 

kan du nu logge ind med dine 
informationer. 

 

Klik på Login og indtast din 

e-mailadresse samt 
adgangskode 

 

Mit Dashboard Dashboardet indeholder to 
sektioner. Kandidat-
administration og eksamens-
administration. 

I kandidat-administrationen 
kan du se nuværende status 
for dine elever, du kan genere 
registreringskoder og 
downloade rapporter. 

I eksamens-administrationen 
kan du se nuværende status 
på selvevaluering (aktiv, 
varighed), du har et overblik 
over alle dine eksamener og 
du kan planlægge, overvåge 
samt åbne og lukke 
eksamener. 

 

https://www.esponline.eu/
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Rediger din profil 

 

Klik på Min Profil i toppen af 
siden, hvis du ønsker at 
redigere eller opdatere dine 
data. 

 

Du kan skifte mellem fanerne 
”konto” og ”adgangskode”. 

 

Hvis du ønsker at skifte e-
mailadresse, er det nødvendigt 
at bekræfte den nye adresse 
igen. 

 

Klik på Gem for at bekræfte 

dine opdateringer. 

 

 

REGISTRERINGSKODE FOR KANDIDATER 

Mit Dashboard I sektionen kandidat-
administration på dit 
dashboard kan du genere 
registreringskoder. 

 

Klik på Generer 
registreringskode for at 

oprette en registrering for dine 
kandidater. 

 

Enter data for 
registration code 

Vælg antal af brugere 
(maksimum 100), som skal 
have adgang til at bruge denne 
kode. 

Vælg derefter antal af dage 
(maksimum 60) koden skal 
være gyldig. 

Vælg hvilket testcenter, du vil 
oprette registreringskoder for. 

Hvis du klikker på Alle, kan 

du oprette registreringskoder 

for alle de testcentre du er 

ansvarlig for. 

ǃ Valget af testcenter er 
vigtigt, hvis du er ansvarlig 
for mere end én test 
(skoler). 

 

Generer 
registreringskode 

Klik på Generer Kode for at 

få registreringskoden for 
kandidater 

 

Koden er også angivet i 
nedenstående tabel. Med 
koden kan kandidaterne 
gennemføre deres 
selvregistrering og ansøge 
som Kandidat 
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ǃ Hvis registreringskoden er 
udløbet, og ikke alle 
kandidater er registrerede, 
kan du oprette en ny kode. 

I tabellen ser du: 

- Hvilket testcenter 
koden er til 

- Hvor mange koder der 
er tilbage 

- Hvor længe koden er 
gyldig 

- Om koden stadig er 
aktiv 

Udløbne koder er ikke længere 
anført i tabellen. 
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OVERVÅGNING AF SELVEVALUERING OG EKSAMENS STATUS FOR KANDIDATER 

Mit Dashboard Gå til dit dashboard og klik på 

Status Kandidater i 

Kandidat-administrationen.  

 

Her kan du overvåge status for 
selvevaluering og eksamen for 
hver kandidat. 

 

  

Overvåg status for 
selvevaluering 

Så snart en kandidat har 
registreret sig og ansøgt, som 
kandidat, kan du se det her. 

 

Mulige tilstande er: 

- Ikke startet: 
Kandidaten har ikke 
startet 
selvevalueringen 
endnu. 

- I gang: Kandidaten er 
i gang med 
selvevalueringen. 

- Færdig: Kandidaten 
har afsluttet 
selvevaluering ved at 
svare på alle 
spørgsmål. 

 

Selvevaluerings-
rapport for hver 
kandidat. 

Når selvevaluering1 er 
afsluttet, kan du downloade 
rapporten for hver kandidat, for 
at se resultatet for SE1. 

 

Når Selvevaluering2 er 
afsluttet, kan du downloade 
rapporten, for at sammenligne 
resultaterne for 
Selvevaluering1 og 
Selvevaluering2. 

Du kan også downloade alle 
rapporter som zip-filer i 
sektionen. 

➔ Statistik og rapporter 

 

Overvåg status for 
eksamen 

Hvis en kandidat har afsluttet 
eksamen, kan du her se: 

 

- ID på eksamen 
- Resultatet af eksamen 
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Juster tabel Du har filtrerings- og 
sorteringsmuligheder for 
tabellen: 

- Klik på en kolonnes titel for 
at sortere tabellen. 

- Hvis du ændrer i kolonne 
SE1 og SE2, kan du 
sortere imellem 
kandidater, der f.eks. ikke 
er startet på 
selvevalueringen.  

 

Download kandidat-
status tabel 

Klik på Kandidat-liste 

download-knappen for at 
downloade kandidat-status 
tabellen som Excel-fil. 

 

 

STATUS PÅ SELVEVALUERING 

Mit Dashboard Hvis du vil se, hvor længe 
selvevalueringen er planlagt til 
at være åben, gå til dit 
dashboard og klik på 

Selvevaluering for at se 

detaljer. 

ǃ Deadline er en information, 
men selvevalueringen 
lukker ikke automatisk. 
Hvis du har behov for mere 
tid til dine kandidater, 
kontakt da den 
organiserende 
administration (FFE) 

 

Se detaljer for 
selvevaluering 

 

Her kan du se hvilke 
selvevalueringer, der er aktive 
og hvor længe. 

Den aktive selvevaluering er 
markeret med grøn. 

Er selvevalueringen grå, er 
den endnu ikke aktiv.  
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EKSAMEN – PLANLÆGNING (1-2 UGER FØR) 

Mit Dashboard Efter at kandidaterne har 
udfyldt begge 
selvevalueringer, har du 
mulighed for at planlægge 
eksaminer for dem. 

Hvis du vil planlægge en ny 
eksamen, gå til dit dashboard 

og klik på Eksamens-
registrering. 

ǃ Fordi den organiserende 
administration skal give 
tilladelse til eksamen, er 
det vigtigt at oprette 
eksamen minimum én uge 
før eksamen afvikles. 

For at se alle dine eksaminer, 
klik på  

➔ Eksaminer. 

 

Planlæg eksamen For at planlægge en ny 
eksamen, skal du vælge en 
dato, starttidspunkt, og 
sluttidspunkt. 

Du skal vælge et testcenter, 
hvor du vil aflægge eksamen. 
Alle testcentre, du er 
ansvarlige for, vises på listen. 

ǃ Når du vælger en dato og 
tidspunkt for eksamen, 
skal du være opmærksom 
på tilgængeligheden af 
Bitmedia-helpdesk, hvis du 
har brug for support! 

Klik på Fortsæt for at 

komme videre. 

 

Vælg kandidater Næste skridt er at vælge 
kandidater til eksamen. 

 

Du har mulighed for at vælge 
en ad gangen, eller klikke på 
cirklen i den første række, for 
at vælge alle kandidater på en 
gang. 

 

Efter at have valgt mindst en 
kandidat, kan du klikke på 

Opret Eksamen, for at 

afslutte 
eksamensplanlægningen. 

ǃ Eksamen kan kun startes 
på den valgte dag, og kun 
efter at den organiserende 
administration (FFE) har 
godkendt eksamen. 
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Kontakt FFE for at sikre 
godkendelse. 
 

 

Kandidater, som allerede er 

blevet tilføjet til en tidligere 

eksamen, kan også tilføjes til 

en ny eksamen, hvis den 

tidligere eksamen er blevet 

lukket.  

 

 

EKSAMEN – OPSTART, OVERVÅGNING, AFSLUTNING (DAG FOR EKSAMEN) 

Overblik over alle 
eksaminer - Status 

For at starte en eksamen på 
den planlagte dag, klik på 

Eksamen på dit dashboard, 

for at komme til overblik over 
alle eksaminer. 

Eksaminerne kan have 
følgende status: 

- Oprettet: Eksamen er 
oprettet, men ikke 
godkendt. 

- Godkendt: Du kan starte 
eksamen på den planlagte 
dag. 

- Aktiv: Eksamen er startet. 
- Lukket: Eksamen er 

stoppet af dig eller den 
organiserende 
administration (FFE). 

Kilk på linjen med den 
eksamen, du vil starte, for at 
åbne den. 

ǃ Kun eksaminer med 
statussen “Godkendt” kan 
startes. 

 

Start eksamen Før du starter eksamen, skal 
du tjekke, om alle 
kandidaterne på listen er til 
stede og vil gennemføre 
eksamen. 

 

Vælg kandidater – vælg alle i 
første omgang er også muligt 

– klik derefter på Start 
Eksamen for Alle for at 

starte eksamen. 

 

Før du starter eksamen 
endegyldigt, skal du bekræfte 

processen med JA. 
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Aktiveringskode for 
kandidater 

Når du har klikket på start 

eksamen, bliver Start 
knappen for kandidaterne 
aktiv. 

 

Udlever aktiveringskoden til 
kandidaterne, da de skal 
kunne indsætte denne kode for 
at starte eksamen.  

Følg med i eksamen Mens kandidaterne arbejder, 
kan du følge med i deres 
fremskridt. 

Klik på Opdater for at få 

aktuelle status for fremskridt. 

 

Hvis en kandidat arbejder, har 
han/hun statussen deltager og 
du kan se de point han/hun 
allerede har opnået. 

 

Hvis en kandidat har afsluttet 
eksamen, ser du statussen 
Afsluttet og de samlede point. 

 

Når en kandidat har startet 
eksamen, har han/hun 45 
minutter til at gennemføre 
den. Efter perioden afsluttes 
eksamen automatisk. 

 

Stop eksamen Når alle kandidater har 
afsluttet, eller tiden er udløbet, 

klik på Stop Eksamen for 
Alle, for at afslutte eksamen.  

 

Før eksamen stopper 
endegyldigt, skal du bekræfte 

processen med JA. 

ǃ Ingen kandidater kan 
fortsætte, efter du har 
stoppet eksamen. 

Efter du har stoppet eksamen, 

vil status for kandidater være 

enten bestået eller ikke-

bestået. 

 

Certifikat for 
kandidater 

Efter eksamen afsluttes, kan 
du downloade en zip-fil med 
certifikater for alle kandidater, 
der har bestået eksamen, i 

sektionen Eksaminer. 

 

Klik på download-knappen, i 
rækken af den eksamen, du vil 
downloade rapporter til. 
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RAPPORTER OG STATISTIKKER 

Selvevaluering og 
eksamens-
rapporter 

Gå til dit dashboard, og klik på 

Statistik og Rapporter, 

for at downloade samlede 
rappoter. 

 

For at downloade en 
selvevalueringsrapport, skal 
du vælge en periode for 
rapporten, dvs begyndelsen på 
den første selvevaluering og 
indtil afslutningen på den 
anden selvevaluering 

 

For at downloade en 
eksamensrapport, skal du 
vælge den periode du har brug 
for, dvs. normalt fra den første 
eksamen til den sidste 
eksamen.  

 

I tabellen finder du alle lukkede 
eksaminer, og du kan 
downloade alle certifikater. 

 

REEKSAMEN   

Gentag eksamen For alle kandidater, som ikke 
har bestået eksamen, er der 
mulighed for at tage 
reeksamen. 

Planlæg en ny eksamen. 
Kandidater, med statussen 
ikke-bestået, er vist og kan 
tilføjes til eksamen. 

Proceduren er den samme for 
oprettelse og udførelse af 
eksamen.   

 

 

 

 

 

 

DIVERSE   

 

- Hver eksamen indeholder 24 spørgsmål med en topscore på 28 point. For at bestå eksamen skal man minimum 

have 19 point. 

- Du kan maksimalt registrere 30 elever pr. eksamen for at undgå tekniske problemer. 

- Resultatet af eksamen vises straks, når kandidaterne har afsluttet eksamen. 

- Certifikaterne er tilgængelige, så snart eksamen er lukket. 

- Det er muligt at gentage eksamen, i tilfælde af at elever ikke består.  
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Help desk  

Fonden for Entreprenørskab JA local office email 

ung@ffe-ye.dk 

 

JA local office number 

Mette 31 27 32 12 

Pernille 21 34 31 13 

Andet niveau (Kun på engelsk) – CET 

Fra Mandag til Torsdag, 8.00 – 17.00 - Fredag 8.00 – 13.00 

support@bitmedia.at +43 316   286 186 - 200 

 

mailto:ung@ffe-ye.dk
mailto:support@bitmedia.at

