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Företagskatalog på hlr.nu 
 
Katalogen finns på domänen http://cpr-council.se/foretag och är publikt tillgänglig. 
Denna sida fungerar såväl på stationär dator som mobiltelefon då sidan anpassar sig 
till skärmstorleken. Den kommer att nås från http://hlr.nu ungefär som föregående 
katalog. 
För att vara med måste det finnas en ansvarig instruktör som är utbildad enligt 
Svenska rådet för HLRs riktlinjer. 
 

 
 
I fritextfältet kan man söka på egenskaper och namn i registret. De fält som söks är; 
Företagsnamn, utbildningar, ort och beskrivande text. Vid sökning filtreras listan så 
att bara de företag som matchar sökningen visas. 

http://cpr-council.se/foretag
http://hlr.nu/
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På kartan ser man utbildningsföretagen och finns det många på en ort är dessa 
grupperade för att erbjuda bättre överskådlighet.  Antalet företag visas då i den 
färgade ringen. 
Kartan kan zoomas och vid högre zooming visas enskilda företag i ett område 

 

 
 
När man håller markören över en ikon visas företagsnamnet. Klickar man på ikonen 
eller namnet i listan ovanför kommer en infosida upp med företagets uppgifter: 

 
I nu aktuell version kan man ange en publik e-postadress som visas istället för den 
adress som instruktören har. Är inte den publika adressen inlagd visas instruktörens. 
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Registrera företagsuppgifter 
För att registrera företagsuppgifter måste man logga in, det gör man på  
http://cpr-council.se/foretag/login.php. 
Här skall man ange sin e-postadress och denna måste finnas i företagsregistret. Är 
man inte upplagd där skall man 1:a gången använda sitt instruktörsid och får då ett 
mail till den e-post som finns i instruktörsregistret.  
På bekräftelsesidan visas en delvis maskerad e-postadress. Kontrollera att detta är 
en adress som du använder och har tillgång till. Är det fel adress måste du ändra i 
instruktörsregistret http://cpr-council.se .Den felaktiga posten måste också tas bort – 
maila web@cpr-counsil.se med ditt instruktörnr. 
 
Det finns inget lösenord utan all inloggning sker genom en länk som erhålls via e-
post. Denna länk är giltig i 30 dagar. Vid mer än 5 felaktiga försök från samma ip-
adress låses ip-numret ut från inloggning på 2 timmar. 
 

 
 
När du angivit din e-postadress får du  
 

 
 
Här är delar av e-postadressen maskerat med punkter. 
 
  

http://cpr-council.se/foretag/login.php
http://cpr-council.se/
mailto:web@cpr-counsil.se
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Du får ett mail från info@cpr-council.se  som ser ut så här: 
 

 
Klicka på länken – tar dig till registreringssidan: 
 

 
Är avgiften betald visas detta med grön text under det grå fältet, om obetalt visas röd 
text. Det finns länk till betalsida som vsar en faktura. Denna skall du ta ut som 
underlag till din bokföring och betalning till HLR-Rådet. 
Om betalning inte är registrerad så är uppdatera-knappen grå så det inte går att 
uppdatera sina företagsuppgifter. 
Fyll i lämpliga fält. 
Är ansvarig instruktör eller epost blankt eller fel kan dessa fält inte ändras här. Dessa 
två fälten är låsta från instruktörsregistret. Makulera i så fall hela denna post. Det 
finns en makulera-knapp längst ner. Ändra i instruktörsregistret och logga på nytt in 

mailto:info@cpr-council.se
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här men denna gång med ditt instruktörsnummer. En ny tom post skapas men denna 
gång med instruktörsregistrets namn e-post och instruktörsnummer. 
Webbfältet skall inte ha http:// framför, det läggs till av programmet. 

 
Ursprungligen är koordinaterna satta till en plats i Stockholm så du behöver ändra. 
Det kan man göra på 3 sätt: 

 Drag i ikonen 

 Ange gatunamn och klicka på visa 

 Skriv in koordinaterna  
 
När alla uppgifter är rätt klicka på uppdatera, en ny sida visas med länk till din 
uppdaterade sida: 
 

 
 
Om du är nöjd med ändringarna kan du stänga webbläsaren. Annars backa och rätta 
tills du är nöjd. 
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Betalning 
Systemet håller reda på att de företag som visas har betalt årsavgiften. När 
prenumerationen gått ut syns inte längre företaget. Har det gått mer än en månad 
efter utgångsdatum rensas företaget bort ur registret och får i stället för läggas upp 
på nytt från instruktörsnr. Från inloggningssidan kommer man till betalsidan: 

 
Klicka på betala här: 

 
 
Betala till HLR-Rådet och när betalningen kommit rådet tillhanda öppnas din 
registrering. 
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Problem 

Kan inte logga in 
 E-postadressen som du angav finns inte i företagskatalogen. Kontrollera via 

den publika ingången om du finns där. Finns du inte får du använda ditt 
instruktörsnr för att skapa en post. 

 Instruktörsnr finns redan, du måste använda din e-post för att logga in 

 Du får inget mail trots att en bekräftelsesida visas, kontrollera ditt 
skräppostfilter. Om du ser en bekräftelsesida, den maskerade e-postadressen 
förefaller rätt – så ligger felet i eposthanderingen på mottagaresidan. Varje 
gång du begär en nyckel genereras en ny och den gamla blir obrukbar. 

 Loggar du in på rätt ställe? http://cpr-council.se/foretag/login.php  

Du får ett mail men länken fungerar ej 
 Länken äldre än 30 dagar 

 Länken är inte komplett, det saknas tecken i nyckeln. Försök att klippa ut och 
sedan klistra in länken i webbläsaren. 

 Ibland kan det hjälpa att starta om webbläsaren 

http://cpr-council.se/foretag/login.php

