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1 Systemforberedelse 

Dette dokument beskriver de enkelte skridt til opsætningen af et uddannelsesscenarie, som 
underviseren kan bruge til at undervise de budgetansvarlige. 

1.1 Opsætning af data i simuleringsversion 
1.1.1 Baggrund 

For at uddannelsen kan foregå uden at forstyrre det daglige arbejde, kopieres data til en 
simuleringsversion, der lever uafhængigt af resten af SBS. 

Det anbefales at uddannelsen foretages på baggrund af en udgiftsopfølgning. Disse versioner 
indeholder nemlig både faktiske tal og budgettal, og kan derfor anvendes til angivelsen af 
afvigelsesforklaringer. 

Versionen UI20K1_1 anvendes som gennemgående eksempel med grundbudget 2020 som 
udgangspunkt. 

1.1.2 Fremgangsmåde 

1. Vælg Økonomifunktionens proces flow: 

 

2. Vælg aktiviteten ”Data kopieringsfunktioner” 

 

3. Vælg ”Kopier budgetdata som grundlag for budget” 

 

4. Angiv passende ledetekster: 
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Budgetart: Efterlades tom. 

Bogføringskreds: Angiv bogføringskreds. Der kan kun kopieres fra en bogføringskreds ad gangen. 

Kopier til version: Angiver versionen UI20K1_1 

Kopier fra version: Angiv ”GI20”. 

Kopier fra år: Angiv 2020 

Kopier til år: Angiv 2020 

5. Vælg ”OK”. Data fra GI20 kan nu ses i tabellen. 

6. Under ”Analysis” fanen i værktøjsbåndet vælges funktionen ”Kopier data” 

 

Herefter opdateres skemaet med en visning af den kopierede data. 

7. Under ”Analysis” fanen i værktøjsbåndet vælges funktionen ”Gem data” 

 

8. Data fra GI20 er nu tilgængelig i UI20K1_1. 

9. Ønskes flere simuleringsversioner gentages skridt 4-8. 
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1.2 Klargøring af særligt proces flow til uddannelse 

Undervisning af de budgetansvarlige sker i et til lejligheden oprettet proces flow. Dette kapitel 
beskriver tilpasningen af det særlige proces flow til uddannelse. Bemærk venligst, at dette ikke 
er en fyldestgørende vejledning til hvordan man generelt sætter et procesflow. Her henvises i 
stedet til vejledningen for økonomifunktionen. 

1.2.1 Baggrund 

For at skåne kursusdeltagerne for unødig information, anbefales det at det proces flow der skal 
bruges i undervisningsøjemed, er rettet til, så alle unødige kategorier er frasorteret. 

1.2.2 Fremgangsmåde 

1. Gå til ”Administration” 

2. Vælg ”Proces skabeloner” 

3. Markér skabelonen til udgiftsopfølgning (_25, som standard): 

 

4. Vælg ”Kopiér” 

5. Angiv nyt teknisk navn: _UDD. Angiv en passende beskrivelse der indikerer at der er 
tale om en uddannelsesforekomst. 

 

6. Tryk OK. Den nye skabelon fremgår nu af listen. 

7. Tilgå processkabelonen ved at klikke på hyperlink. 

 

 

8. Gå til fanen ”Aktiviteter” 
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9. Vælg ”Redigér” 

 

Du ser nu det fulde overblik over samtlige kategorier og projektmapper. 

10. Fjern projektmapper og kategorier der ikke skal bruges i undervisningen. Hvis I ikke anvender fx 
alias, kan disse kategorier fjernes. 

11. Når skabelonen er rettet til, tryk ”Gem” 

 

12. Tryk på ”[X]” for at komme tilbage til forrige side (øverste højre hjørne af skærmen). 

 

13. Tryk på ”Gem” 
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14. Tryk ”Tilbage” for at komme tilbage til udgangspunktet. 

 

Du kan nu se skabelonen på listen, med status ”Udkast”: 

 

15. Tryk på ”Implementér” for at implementere skabelonen og gøre den klar til brug 

 

16.Skabelonen er nu implementeret og processkabelonen kan nu anvendes til at igangsætte en 
procesforekomst. 

 

1.3 Vedligehold af brugerrettigheder 

For at brugerne kan tilgå deres egne data i løbet af undervisningen, er det nødvendigt at deres 
brugerrettigheder er sat korrekt op. Dette er således ikke en aktivitet der knytter sig særskilt til 
undervisningen, men et led i brugeroprettelsen. Det anbefales dog at du som en del af 
forberedelsen til undervisningen tjekker at brugerrettighederne er sat korrekt op, da brugerne 
ellers vil få en fejlmeddelelse, når de forsøger at åbne skemaerne i de udsendte procesflow.  

For en grundig gennemgang af opsætning af brugerrettighederne henvises til vejledningen for 
lokale systemadministratorer. 
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1.3.1 Baggrund 

For at de budgetansvarlige har adgang til de data der skal bruges i uddannelsen, kræver det at 
der er vedligeholdt dataadgang. 

1.3.2 Fremgangsmåde 

1. Tilgå økonomienhedens proces flow. 

2. Vælg kategorien ”Adgangsstyring”: 

 

3. vælg ”Webvedligehold af brugere” 

 

4. Vælg relevant bogføringskreds og bruger fra de to drop-down menuer: 

 

5. Tryk på ”Ny” i i tabellen nedenfor og vedligehold dataadgange. For en nærmere 
gennemgang af de enkelte parametre for styring af brugerrettigheder henvises til 
vejledningen for lokale systemadministratorer. 

6. Tryk ”Gem”. 

Dataadgangene er nu vedligeholdt. 

7. Vælg Fanen ”Default” 

 

8. Angiv bogføringskreds og delregnskab 
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9. Tryk ”Gem”. 

10. Gentag skridt 4 til 9 for hver kursusdeltager. 

 

1.3.3 Overblik over dataadgange 

Medarbejdere i økonomifunktionen har mulighed for løbende at se en oversigt over hvilke af 
deres brugere der har adgang til hvilke data, ved at tilgå en rapport over dataadgange. 

Denne tilgås i økonomifunktionens proces flow, under ”Adgangsstyring”, or ”Rapport over 
adgange”. her: 

 

 

1.4 Vedligehold ejere 

Dette kapitel beskriver hvordan du tjekker og vedligeholder hvilke brugere der står som ”ejere” 
på de enkelte steder. Dette er således ikke en aktivitet der knytter sig særskilt til 
undervisningen, men et led i brugeroprettelsen. Det anbefales dog at du som en del af 
forberedelsen til undervisningen gennemgår opsætningen af ejertabellen, da brugerne ellers ikke 
vil modtage det procesflow, de skal bruge i forbindelse med uddannelsen. 

For at deltagerne kan tilgå det procesflow, du sender dem, er det endvidere nødvendigt at de til 
brug for undervisningen får rollen som ejer, dvs. budgetlægger. 

For en grundig gennemgang af opsætning af brugerrettighederne henvises til vejledningen for 
lokale systemadministratorer. 

For yderligere information henvises til vejledningen for lokale systemadministratorer. 

1.4.1 Baggrund 

Når en procesforekomst til de budgetansvarlige sættes i gang, sendes en forekomst til alle de 
steder der har en ”ejer”. Forekomsten kan ses hos de brugere der står som ”ejere” på de enkelte 
steder. Vær opmærksom på at alle steder hvor der er opsat ”ejer” vil få tilsendt procesflow. 

1.4.2 Fremgangsmåde 

1. Tilgå miljø: 

Der klikkes på nuværende miljø nederst i højre hjørne, og skiftet til det pågældende 
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miljø: 

 

2. Tilgå dimensionen for Fast dimension 1: 

Når du såt i det nye miljø, klik på ADMINISTRATION, og under ’Modellering’ klikkes 
’Dimensioner’: 
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Fast dimension 1 – A vælges: 

 

Denne dimension indeholder det der er angivet som fast dimension 1 – typisk sted. 

Bemærk: I tabellen ses alle dimensionsværdier fra Navision – også de spærrende. Det anbefales 
derfor at brugeren er varsom med hvilke dimensioner der påsættes ejer eller reviewer. Det 
fremgår ikke af tabellen hvilke værdier der er spærrede. 

3. Vedligehold ejere 

Angiv den relevante ”ejer” i kolonnen ”Ejer”. Her angives brugerens B-nummer. 

Bemærk: Det er ikke muligt at fremsøge brugere ved hjælp af hjælpemenuen. Ønskes en bruger 
tilføjet, sker dette ved manuel indtastning af B-nummeret. 
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Herefter klikkes , og vedligeholdelsen af ejere og reviewer, for fast dimension 1 – A, 
dimensionsværdi 2370, vil nu være fuldendt. 

 

1.5 Igangsættelse af procesforekomst 

Dette kapitel beskriver hvordan du sætter en procesforekomst i gang, så den kan ses ude hos de 
budgetansvarlige. Den foreslåede metode indebærer, at alle budgetansvarlige der er sat som 
enten performere eller reviewere på et givent sted vil modtage dette procesflow Bemærk 
venligst, at dette ikke er en fyldestgørende vejledning til alle detaljerne.  

For yderligere information henvises til vejledningen for lokale systemadministratorer. 

1.5.1 Baggrund 

På nuværende tidspunkt har du (1) kopieret data over i simuleringsversioner, som kan bruges i 
uddannelsen, (2) tilpasset et proces flow, så det er tilpasset til forretningen i jeres institution, (3) 
vedligeholdt dataadgange for de brugere du skal undervise og (4) samt sat de relevante brugere 
op som ejere på deres steder. 

Det sidste skridt er nu at sætte en forekomst i gang, så de budgetansvarlige vil kunne tilgå det 
procesflow og få adgang til de data du har sat op til dem. 

1.5.2 Fremgangsmåde 

1. Gå til ”Administration” 

2. Vælg ”Procesforekomster” 

3. Tryk på ”+ Ny” for at starte en ny forekomst. 

 

4. Fra listen, vælges den processkabelon du implementerede i trin 1.1. Tryk på ”Næste”. 

- Tilpas procesforekomsten: Her skal du igennem fire skridt: 
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1 Vælg Ejer: Her vælger du hvem der er administrator på forekomsten, dvs. hvem der kan afslutte 
forekomsten for alle brugere. Vælg dig selv fra listen. 

2 Vælg kontekst: Vælg ” UI20K1_1” fra listen. 

3 Vælg tildelinger: Her burde du kunne se alle de steder de har vedligeholdt. 

4 Indstil tidslinje: Vælg ”start øjeblikkeligt” eller manuel start, efter behov. 
Bemærk: De budgetansvarlige får en mail, når forekomsten sættes i gang. 

Du har nu forberedt og skubbet et procesflow ud til de budgetansvarlige til brug for uddannelse. 
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