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Forord
Denne dokumentation er revideret med både ny funktionalitet og nye billeder, i forbindelse med
afholdt workshop. Økonomistyrelsen har afholdt en 2 dages intern workshop, primo marts 2020.
Under denne workshop blev det meldt ud, at Moderniseringsstyrelsen skiftede navn til
Økonomistyrelsen.
Da denne dokumentation primært er udarbejdet inden dette navneskifte, så vil nogle logoer ikke
være opdateret – Dog er det nye navn og logo implementeret i både test og produktionsmiljøet.
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Release af det nye administrationsmodul
I forbindelse med release 73, åbner vi op for det nye Tiger Administrationsmodul i HTML5.
Det betyder at det ikke længere er et systemmæssigt krav at benytte Internet Explorer (IE) i
forbindelse med Administration af IndFak. *
Bemærk dog at din organisation kan have et krav om, at IE fortsat benyttes. Fordelen ved det nye
Tiger administrationsmodul er, at det fungerer med flere browsere, modsat Silverlight platformen
som er låst til IE.
Vi har klargjort modulerne:

•
•
•
•

Brugere
Grupper
Organisationer
Dataadministration

Vi har givet det hele et løft ift. brugervenlighed.
Når man klikker på administrations-ikonet på dashboardet eller modul-vælgeren, kommer man
direkte til hjemsiden for administration:

Herfra kan man vælge, hvilken del af administrationen, man vil arbejde i - enten ved at klikke på
boksene eller på menupunkterne i toppen.
Vi går i de følgende afsnit igennem de forskellige administrations-moduler.
* Rapporter ligger fortsat i Silverlight platformen. Rapportudtræk skal derfor fortsat trækkes via Internet
Explorer, indtil Rapport modulet også er flyttet over på Tiger platformen. Planlægningen er i gang.
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Brugere
Oversigt
Ved klik på boksen eller menupunktet, Brugere kommer man til en oversigt over brugere:

Her kan man søge på brugere, sortere og eksportere, samt filtrere søgeresultatet. Søgningen virker
på samme måde som resten af platformen, så der er genkendelighed i tilgangen.
Filtrering
I filterpanelet til venstre kan man filtrere, så man let kan finde den eller de brugere, man søger.
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Man kan sætte flueben i “Har aktive fraværsassistenter” og “Inkluder inaktive brugere” for at få vist
disse. Som standard er filtreringen ”Inkluder nedarvede” slået til, og viser også brugere, som
tilhører andre organisationer, end den man står i.
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Ønsker man kun at se brugere, der ligger i samme organisation, som man arbejder i, fjernes
fluebenet. Herefter sorteres brugere fra, hvis loginorganisation ikke er den samme, som den
aktuelle organisation.

Filtreringerne virker som i resten af løsningen, hvor den som udgangspunkt viser top fem sorteret
efter forekomster:

Ved klik på Vis flere vises op til 40 resultater, og man kan sortere dem efter navn eller mest
forekommende.
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Søgefunktionen kan benyttes til at indsnævre resultatet, og dermed gøres det lettere at finde frem
til den ønskede filtreringsmulighed.

Filterpanelet kan tilpasses ved klik på det nedtonede tandhjulsikon i titelbjælken:

Konfigurationen af filtrering kan sættes op som en personlig sortering, som adskiller sig fra
organisationens opsætning. Denne opsætning vil slå igennem ved at flytte slideren fra Inaktiv til
Aktiv på fanen Personlig. Man kan dermed ændre filtreringsmulighederne, så de passer til ens egen
personlige arbejdsgang.
Man kan f.eks. flytte på et filter eller vælge at slukke for ikke-relevante filtrerings muligheder.
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Filtre sat i filterpanelet vil vises under “Aktive filtre” i toppen af oversigten:

Hvis der er mere end to aktive filtre, kan de fjernes på én gang ved klik på “Ryd filtre”, eller
enkeltvis ved klik på krydset, der fremkommer ved mouseover:

De nye filter-funktionaliteter er beskrevet yderligere i den generelle release note for Tricom 69.
Som på de andre oversigtssider i Tiger, kan filterpanelet lukkes for at give mere plads til
udsøgningen ved klik på Filtreringspanel ikonet:
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Det er også muligt at lave sine egne filtre ved klik på ikonet for tilpassede filtre:

Det fungerer på samme måde som i andre oversigter i Tiger.
Handlinger fra oversigten
Ved at holde musemarkøren over en bruger, fremkommer en række ikoner:
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Ved at holde musen på de enkelte ikoner vil en hjælpetekst vise hvilken handling, ikonet
repræsenterer.
Tilføj til gruppe
Skift login-organisation
Skift sprog
Generer nyt password
Send velkomstmail (se sprognøgler side 14)
Inaktivér bruger
På en inaktiv bruger vil kun ikonet “aktivér bruger” vises:

Inaktive brugere vises nedtonede i oversigten:

Sætter man flueben ud for en eller flere brugere, dukker en række tilsvarende menupunkter op i
toppen af oversigten. Disse tillader ændringer af flere brugere på én gang:

Vær opmærksom på at de normale regler om, at man ikke må redigere brugere udenfor brugerens
aktive organisation, stadig er gældende. En administrator i en under-organisation vil f.eks. ikke
kunne tvinge en global-administrator fra en organisation højere i hierarkiet til at skifte password
eller tilsvarende. Man kan kun redigere brugere fra det gældende organisatoriske niveau og ned.
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Opret ny bruger

Ved klik på plus-ikonet yderst til højre kan man oprette en ny bruger:

Der åbnes et panel i højre side, hvor man kan indtaste brugerens oplysninger:

De obligatoriske felter er markeret med * og “Opret”-knappen bliver først aktiv, når alle
obligatoriske felter er udfyldt korrekt. Når man har klikket ”Opret”, sendes man til detaljevisning for
brugeren, hvor man kan tildele grupper og organisationer i fanerne til højre, samt yderligere
detaljer i fanerne til venstre:
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Brugerdetaljer
Ved dobbeltklik på en bruger i oversigten, sendes man til brugerdetaljer for den pågældende
bruger:

Her kan man se oplysninger om brugeren fordelt på tre faner:
•
•
•
•
•

Basisinformation
Adresser
Godkendelsesflow
Indkøbsprokura
RejsUd (hvis brugeren er tilknyttet dette modul)

I højre side kan man se brugerens tilknytninger:
• Grupper
• Organisationer ( markeringen viser, at der er tilknytninger længere nede i hierarkiet)
• Roller (hvis rettighederne er til denne)
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I toppen af siden vises en rediger-knap, som ved klik åbner for redigering af informationer i
fanerne samt i træstrukturen for grupper, organisationer og roller. Derudover findes en række
ikoner:

Skift adgangskode for brugeren. Skifter man adgangskode her i detaljevisningen, kan man
vælge at sætte adgangskoden selv, generere en adgangskode automatisk, eller tvinge brugeren til
at skifte ved næste login:

Send velkomstmail til brugeren
Skift loginorganisation
Skift sprog
Bladrer til næste/forrige søgeresultat (grå pil = enden af søgningen)
Luk redigeringsmode/luk detaljevisning - afhængigt af, om man har klikket rediger eller ej.

Følgende sprognøgler anvendes til hhv. overskrift og indhold af velkomtsmailen.
Overskrift: [ADMINISTRATIONSERVICE.USERS.WELCOME_EMAIL_SUBJECT]
Indhold: [ADMINISTRATIONSERVICE.USERS.WELCOME_EMAIL_CONTENT]
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Skift kontekst-organisation
Under brugernavnet i venstre side vises “kontekst-organisationen” - her er det “INDFAK TEST
PROD” - den grønne boks:

Denne vil som standard være loginorganisationen for den bruger, man kigger på, medmindre
dennes login-organisation ligger ovenover ens egen organisation. I så fald vil kontekstorganisationen være sat til højst mulige.
Kontekst-organisationen er den organisation, hvori de ændringer, man laver for brugeren, vil gøre
sig gældende. Man kan skifte denne ved at klikke på navnet. Det åbner organisationsvælgerpanelet i højre side, hvor man kan vælge den organisation, hvori man ønsker at se brugerens
indstillinger og evt. lave ændringer:
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Rediger bruger

Når man har klikket på rediger-knappen (hvis man har rettigheder til det), åbnes for redigering af
brugerinformationer. Samtidig låses kontekstvælgeren og ikonerne til højre for Gem knappen.
Her ses fanen “Basisinformationer” åben for redigering:

BEMÆRK: Man kan ikke redigere en bruger, som har loginorganisation højere oppe end ens egen
organisation. Her vil man kun kunne ændre på Roller, Godkendelsesflow, Indkøbsprokura og
adresser i egen eller underliggende organisationer.
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Her ses “Adresser” åben for redigering:

Et klik på en af knapperne “Vælg adresse”, vil åbne et panel i højre side, hvor man kan vælge
mellem adresser der tilgængelige i brugerens loginorganisation:
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Her ses “Godkendelsesflow” åben for redigering:

Et klik på en af knapperne “Vælg indkøber” eller ”Vælg godkender”, vil åbne et panel i højre side,
hvor man kan vælge mellem brugere eller grupper. Ved navnesammenfald (Hans Hansen) kan
brugeren identificeres ud fra sit brugernavn.
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Her ses “Indkøbsprokura” åben for redigering:

Beløbsgrænserne nedarves, men kan også sættes specifikt for den aktuelle bruger. Der kan
sættes beløbsgrænser på følgende parametre:
•
•
•
•
•
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En generel beløbsgrænse
Beløbsgrænse baseret på specifikke leverandører
Beløbsgrænse baseret på specifikke aftaler
Beløbsgrænse baseret på specifikke konterings- og dimensionsværdier
Beløbsgrænse baseret på specifikke UNSPSC kategorier

Her ses “RejsUd”-fanen åben for redigering:
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Ligeledes er hele panelet i højre side med de to faner “Grupper”, “Organisationer” åbnet for
redigering med rediger-knappen; dvs. man kan sætte og fjerne flueben. Bemærk dog, at man ikke
kan fjerne flueben sat på niveauer over den kontekst-organisation, man har valgt.

Man kan her sætte adgange til organisationer over brugerens login organisation, eller give
brugeren adgang i ”søstre” organisationer. Når man fjerner en adgang til en organisation, vil man
blive spurgt til om man ønsker at bibeholde adgangene i denne organisations underorganisationer.
Flytter man brugerens login organisation vil man ligeledes bibeholde adgang til organisation
brugeren havde før, hvorved man manuelt skal ind og fjerne den adgang, hvis den ikke længere
skal være aktiv.
I modsætning til vores tidligere version af administration, vil data først blive gemt, når man trykker
på Gem, hvorved brugeren bedes om at bekræfte handlingen.
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Har man ikke fået gemt, vil man blive advaret om, at man ikke har gemt de seneste ændringer.
Man kan vælge at annullere og vende tilbage til den redigerbare bruger, rydde de seneste
ændringer og lukke for redigeringen, eller gemme de seneste ændringer.

Hvis man ønsker at se, hvilke ændringer man har foretaget, inden man gemmer, kan man
se en liste over ændringer ved at holde musen over det lille udråbstegn-ikon ved siden af
gemknappen:

Ikonet vises kun, når man har foretaget ændringer.

Grupper
Oversigt

Ved klik på “Grupper”-fanen kommer man til gruppe-oversigten:
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Her kan man søge på grupper, eksportere samt filtrere søgeresultatet ved hjælp af filterpanelet
eller tilpassede filtre. Præcis som i andre oversigter i løsningen.
Filtrering
I filterpanelet til venstre kan man filtrere, så man let kan finde den eller de grupper, man søger.
Filterpanelet kan tilpasses ved klik på det nedtonede tandhjulsikon i titelbjælken:

Udover ”Inkluder nedarvede”, kan man sætte flueben i “Inkluder deaktiverede grupper”.
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Filtre sat i filterpanelet vil vises under “Aktive filtre” i toppen af oversigten:

Og de kan fjernes på én gang ved klik på “Ryd filtre”:

eller enkeltvis ved klik på krydset, der fremkommer ved at holde musemarkøren over et filter:
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De nye filter-funktionaliteter er beskrevet yderligere i den generelle release note for Tricom 69.
Som på de andre oversigtssider i Tiger, kan filterpanelet lukkes ved klik på ikonet:

Det er også muligt at lave sine egne filtre ved klik på ikonet for tilpassede filtre:

Det fungerer på samme måde som i andre oversigter i Tiger.

Handlinger fra oversigten
Ved at holde musemarkøren over en gruppe i oversigten, dukker der tre ikoner op:

Tilføj brugere til gruppe
Inaktiver/aktiver gruppe
Slet gruppe

25

Sætter man flueben ud for en eller flere grupper i oversigten, dukker en række tilsvarende
menupunkter op i toppen af oversigten. Disse tillader ændringer af flere grupper på én gang:

Nogle grupper har en særlig status. Dette er typisk grupper som Alle i [organisationsnavn], eller
MDM/SSO-grupper. Disse fremstår låste i oversigten, da basis information styres automatisk af
systemet.
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Detaljevisning for grupper

Ved dobbeltklik på en gruppe i oversigten, åbnes den pågældende gruppe i detaljevisning:

Her kan man kan se gruppens mere detaljerede oplysninger, samt information om gruppetype
(standard, SSO, team, mv.), sidst ændret og oprettelsesdato. Herfra kan man også redigere en
gruppe ved klik på “Rediger” eller skifte, hvilken organisation man ser/ændre gruppen i
(kontekstorganisation). Mere om dette i næste afsnit.

Opret ny gruppe

For at oprette en ny gruppe klikkes på plus-ikonet yderst til højre:

Dette åbner et panel, hvor man kan indtaste oplysninger om sin nye gruppe:
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Opret-knappen bliver først aktiv, når navnet er indtastet.
Når man har klikket “Opret”, bliver man sendt til detaljevisning af gruppen (samme visning, som
hvis man dobbeltklikker på en gruppe i oversigten).
Man kan vælge hvilken organisation, man ser og ændre gruppen i (kontekstorganisation) ved at
klikke på den grønne organisationsknap under gruppenavnet:
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Ved at klikke på “Rediger”, kan man sætte gruppen aktiv/inaktiv ved hjælp af slider-knappen. Man
kan indtaste yderligere oplysninger om gruppen i de fire faner “Basisinformation”, “Adresser”,
“Godkendelsesflow” og “Prokura”:

Ydermere kan man tilføje brugere ved at sætte/fjerne flueben i fanen til højre.
Bemærk at man ikke kan navigere frem/tilbage mellem grupper, når man er i færd med at redigere.
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Når man er færdig med sine ændringer, skal man klikke på ”Gem” for at gemme. Hvis man ønsker
at se hvilke ændringer, man har foretaget, inden man gemmer, kan man se en liste over
ændringer ved at holde musen over det lille udråbstegn-ikon ved siden af gemknappen:

Ikonet vises kun, når man har foretaget ændringer.
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Organisationer
Oversigt

Under menupunktet ”Organisationer”, vises en oversigt over de organisationer, der indgår i det
organisationshierarki, som brugeren står i. I større organisationer kan man således udelukkende se
alle organisationer i hierarkiet, hvis man står på øverste niveau. Tilgås administrationsmodulet
længere nede i hierarkiet, vil kun den aktive organisation + underliggende organisationer kunne
fremsøges.
Filtrering
Organisationssøgningen giver de samme muligheder for filtreringer og at gemme/dele ofte
anvendte filtre med andre brugere, som på andre søgesider i løsningen. Dette kan f.eks. anvendes
til hurtigt at fremsøge en specifik gren af et større organisationshierarki eller alle organisationer.
Filtrering foregår som vanligt via panelet til venstre:
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Filterpanelet kan tilpasses ved klik på det nedtonede tandhjulsikon, som lyser op, når musen holdes
over ikonet i titelbjælken:

Man kan sætte flueben i “Inkluder deaktiverede”.
Filtre sat i filterpanelet vil vises under “Aktive filtre” i toppen af oversigten:

De aktive filtre kan fjernes på én gang ved klik på “Ryd filtre”:
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De kan tillige fjernes enkeltvis ved klik på krydset, der fremkommer ved at holde musemarkøren
over det pågældende filter:

De nye filter-funktionaliteter er beskrevet yderligere i den generelle release note for Tricom 69.
Som på de øvrige oversigtssider i Tiger kan filterpanelet lukkes ved klik på ikonet:

Det er også muligt at lave sine egne filtre ved klik på ikonet for tilpassede filtre:

Det fungerer på samme måde som i andre oversigter i Tiger.
Det er muligt at se organisationens hierarki i en træ-visning ved klik på ikonet.

I større organisationshierarkier, kan man udelukkende se alle organisationer i hierarkiet, hvis man
står på øverste niveau. Tilgås administrationsmodulet længere nede i hierarkiet, vil kun den aktive
organisation + underliggende organisationer kunne ses i den hierarkiske visning. Ved mange
organisationer vil ikoner for sideskift vises i bunden af organisationsvælgeren.
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Organisationens størrelse afgør om visningen deles ud på flere sider. Man kan begrænse siderne
ved at folde organisationen sammen på pileikonerne, der vender nedad:
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Man kan også søge efter den organisation, som man ønsker at se placeringen af. Søgningen
bevarer ”stien” ned til de udsøgte organisationer, så man kan skabe sig et overblik over placeringen
og sammenhængen mellem organisationerne i hierarkiet. Man kan åbne den aktuelle organisations
detaljevisning ved at holde musen over organisation og klikke på linket.

Handlinger fra oversigten
I oversigten kan en organisation hurtigt deaktiveres eller slettes ved hjælp af en menu, der
fremkommer ved at holde musen over organisationslinjens menu ikon:

Ligeledes kan man udføre handlinger på flere organisationer ad gangen ved hjælp af en tilsvarende
menu i toppen, som dukker op, når man sætter flueben ud for en eller flere organisationer:
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Mulighederne er aktiver, deaktivere eller slet en eller flere organisationer.
Hvis man de-aktiverer eller sletter en organisation, som har en eller flere organisationer under sig,
gives en advarsel med et link. Linket åbner en ny fane, som udsøger de underorganisationer, der
berøres af handlingen:

Hvis man ikke havde til hensigt at slette den berørte underorganisation, kan man åbne den aktuelle
underorganisation:

Her kan man skifte den berørte organisations overorganisation til en anden:

Vælg en anden overorganisation:

37

Nu vil den aktuelle organisation ikke længere være berørt af, at ”Sjælland (ATS)” slettes:

Man kan herefter klikke OK, uden at underorganisationen ”Test under Sjælland (ATS)” slettes
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Opret ny organisation

Ved tryk på plus-ikonet i oversigten, åbnes et panel, der giver mulighed for at oprette en ny
organisation:

Der er mulighed for at uploade et logo/ikon/billede, for at øge genkendeligheden i
listeoversigten.
Navn på organisationen er det eneste påkrævede felt. Organisationen kan sættes som aktiv/inaktiv
med slider-knap.
Trykkes på knappen Over-organisation, åbnes et panel til valg af hvilken organisation, den nye
organisation skal oprettes under:
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Efter at have markeret en organisation i listen, bruges “Gem” til at vende tilbage til Opret
organisation-panelet.
Oprettelsen af en ny organisation afsluttes herfra med et tryk på “Opret”. Alle felter kan tilrettes
efterfølgende (se afsnittet “Rediger organisation”).
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Detaljevisning af organisationer

Fra Organisations-oversigten, kan man ved at dobbelt-klikke på en organisation, gå til
detaljevisning for organisationen:

Navigationsmenuen

Denne giver mulighed for at sætte organisationen i redigeringstilstand (klik “Rediger”), slette
organisationen (klik skraldespands-ikon - kun muligt, hvis organisationen er i redigeringstilstand
og man har lov), skifte overorganisation (klik ”organisations-ikonet”), gå til den næste/forrige
organisation i listen over organisationer (klik på pilene), samt lukke for detaljevisningen (klik X) og
gå tilbage til Organisationsoversigten.
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Organisationsinformationer
Fanebladet Organisation

Viser basisinformation:
• Om organisationen er Aktiv/Inaktiv
• Organisationens over-organisation
• Hvornår den blev oprettet og hvornår den senest blev opdateret
• Navn
• Primære identifikationer (med markering af hvor data kommer fra)
• Sekundære identifikationer (med markering af hvor data kommer fra)
• Evt. Logo
Fanebladet Nummerserie

Her vises nummerserie(r) for organisationen.
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Fanebladet Adresser

Viser hvilke adresser, der er sat for organisationen som:
• Juridisk adresse (alle adresser kan vælges til denne type)
• Primær leveringsadresse (kun adresser godkendt til leveringsadresse kan vælges)
• Primær faktureringsadresse (kun adresser godkendt til faktureringsadresse kan vælges)
Klik på Rediger for at vælge en adresse til de tre adressetyper.
Listen viser alle de adresser, der er oprettet i organisationen. Nederst i listen af adresser kan man
tilføje nye adresser. Bemærk at nedarvede adresser ikke kan slettes, men kun kan redigeres i
forhold til om, der er tale om en leveringsadresse, faktureringsadresse, eller begge dele.
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Ved klik her åbnes et panel til oprettelse af adressen:
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Nedarvning, brugere, grupper og hierarki
I højre side af detaljevisning, er det muligt at se hvilke regler, der er opsat for nedarvning, hvilke
brugere/grupper, der findes i organisationen, samt hierarkiet af organisationer:

Som normalt er nedarvning delt op i 2 områder.
• Nedarvning – Ønsker organisationen at nedarve fra overorganisation.
• Tillad nedarvning – Tillader organisationen at der nedarves til underorganisationer.
Under hver af disse to områder kan den enkelte nedarvningsregel indstilles:
• Adresser – Skal levering og faktureringsadresser nedarves fra overorganisationer
• Dimensionmodel – Anvender organisationens sin egen konteringsmodel eller
genbruges den fra overorganisationen.
• Grupper – Skal grupper defineret på en over-organisation være tilgængelig for
denne organisation.
• Nummerserier – Skal organisationen anvende samme nummerserie(er) som
overorganisationen.
• Organisationsinformation – Skal organisationen definere egne primære
organisations-identer, såsom EAN/CVR, etc. Eller skal den anvende
overorganisationens.
• Roller – Skal organisationen anvende samme rollesystem som overorganisationen.
• Matchregler – Skal organisationen nedarve matchregler fra overorganisationen.
• Brugere – Skal brugere fra overorganisationen automatisk have adgang i
underorganisationen.
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Fanebladet Prokura

Beløbsgrænserne nedarves, men kan også sættes specifikt for den aktuelle organisation.
Der kan sættes beløbsgrænser på følgende parametre:
•
•
•
•
•
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En generel beløbsgrænse
Beløbsgrænse baseret på specifikke leverandører
Beløbsgrænse baseret på specifikke aftaler
Beløbsgrænse baseret på specifikke konterings- og dimensionsværdier
Beløbsgrænse baseret på specifikke UNSPSC kategorier

Rediger Organisation

Ved klik på rediger bliver organisationens information i de forskellige faneblade åbnet for
redigering:
Nu kan man i de tre faneblade sætte organisationen aktiv/inaktiv, tilføje/fjerne organisationsID´er,
adresser, etc. hvis man har tilladelse til dette.

Og i fanen til højre kan man tilføje/fjerne flueben for nedarvning. Bemærk, at fanerne for brugere
og grupper blot vises som information om, hvilke brugere/grupper, der har adgang til
organisationen. Der kan ikke ændres i disse faner:
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Når man er færdig med at redigere organisationen, klikkes “Gem” for at gemme
ændringerne.
Hvis man ønsker at se hvilke ændringer, man har foretaget, inden de gemmes, kan man se
en liste over ændringerne ved at holde musen over det lille udråbstegn-ikon ved siden af
gemknappen:

Ikonet vises kun, når der er foretaget ændringer.
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Dataadministration

Dataadministration er en samling af indlæsningsark til masse-indlæsning af data i systemet. Dette
kunne være brugere, grupper, organisationer, osv. Data, som man måske har i en Excel-fil eller
lignende. Hver indlæsningsark fungerer ud fra samme principper og valideringsregler, som det
eksisterende modul. Dette er ikke ændret.
Funktionaliteten ift. det nye modul gennemgås herunder – der refereres til eksisterende hjælp for
indhold af de enkelte indlæsningsark.

Forsiden

Ved klik på dataadministrations-fanen, vises en oversigt over de forskellige områder inden for
dataadministration:

Disse adgange er rettighedsstyret ift. den opsætning, der anvendes.
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Dataadministrations rapporterne

Bemærk at Dataadministrations rapporten kan ændres og importeres, til forskel for den i starten
nævnte Silverlight rapport, som udelukkende er en read-only/visnings rapport.
Her tager vi ”Organisationer” som eksempel.
Ved klik på området ”Organisationer”, vises et overblik over de forskellige rapporter, der kan
administreres herunder:

Brødkrummen i toppen viser, hvor du er, og giver mulighed for nemt at vende tilbage til forsiden:
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Man kan på vilkårlige steder i navigeringen søge på tilgængelige moduler i søgeboksen i højre
hjørne:

Klikker man på en boks, åbnes den pågældende rapport. Her har vi klikket på ”Adresser”:

Herover ses Adresser før rapporten er indlæst. Start med at vælge filtre, her Organisation, og
dernæst klik på ”Indlæs”, så rapporten indlæses:

Nu kan der indtastes og ændres i rapporten.
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Indtastningen fungerer ligesom Excel med mulighed for at taste værdier ind i cellerne og skifte
mellem cellerne med Tab. Man kan også copy/paste fra Excel ind i arket. Rammer man en celle
med dropdown funktionalitet, kommer denne med en søgemulighed, så man kan søge i værdierne:

Når man har foretaget en eller flere ændringer, vil alle knapperne foroven bliver aktive:

Her kan man vælge at klikke ”Valider ændrede” for at validere de ændringer, man har foretaget.
Ved klik på ”Valider alt” valideres hele rapporten, og ved klik på ”Importer” valideres og importeres
på én gang de data, man har rettet i. I den tidligere version af system validerede systemet altid
alting. Det er ikke nødvendigt i den nye version.
Har du indtastet noget forkert og ønsker du at starte forfra klikkes på ”Genindlæs”.
Her tjekker systemet om, der er ikke-gemte linjer:
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Hvis der er valideringsfejl i rapporten, vises det ved validering i et panel:

Cellerne bliver vist med rødt, og man kan hoppe til de enkelte celler (eller hele linjen) ved at klikke
på beskeden i panelet.
Ved siden af de grønne ikoner vises også en luk-knap, som lukker rapporten, og sender dig tilbage
til oversigten. Der er også en burgermenu, som giver mulighed for at downloade eller udskrive
rapporten:

Ved download til PDF genereres en PDF med dataene og en forside for hver ark med information
om personen, der kørte rapporten, hvornår og med hvilke aktive filtre.
Helt oppe i toppen vises en brødkrumme-menu, som dels viser dig, hvor du befinder dig, og dels
giver mulighed for at skifte til en anden rapport inden for samme område eller helt at skifte
område:

De to små pile åbner dropdowns til valg af område og rapport:
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Område vælgeren:

Dataadministrationsrapport vælgeren:

Således kan man nemt og hurtigt skifte mellem forskellige rapporter og områder uden at skulle
helt ud til forsiden hver gang.
Alle rapporterne har et ”Filtrér data” filter i toppen.
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Denne kan bruges til hurtigt at foretage en fritekstssøgning i rapporten efter en given tekst:

Der ligger også funktionalitet i hver kolonne:

Man kan sortere kolonnen, fastgøre kolonnen, tilpasse denne eller alle kolonner, filtrere i dataer på
kolonnen eller fjerne kolonner fra arket i den aktuelle visning.
Nederst på indlæsningsarkene findes funktionaliteten Naviger til bunden:

Den er nyttig ift. store indlæsningsark, hvor man kan scrolle til bunden af arket, hvor nye linjer
indsættes.
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Opsummering

Vi har med det nye administrationsmodul og dataadministration forsøgt at medtage de bedste ting
fra det eksisterende administrationsmodul og de tilbagemeldinger, vi har modtaget fra brugerne.
Vi har omskrevet det til ren HTML5, og det kører nu helt standard i alle browsers. De input, som vi
har modtaget, er blevet vurderet, og om muligt er de blevet indarbejdet i det nye modul.
Gode ting er forsøgt bibeholdt og irritationer forsøgt fjernet.
Vi ser frem til at høre fra jer om oplevelsen med modulet, når I tager dem i brug.
Rigtig god fornøjelse.
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