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Administration 

Detaljevisning: ”Vis kun valgte” i højre fane 
 

”Vis kun valgte” funktionen er tilføjet til detaljevisningen for Brugere, Grupper og Organisationer. 
Formålet er at give et hurtigt overblik på faner, hvor der er mange valgmuligheder. 

 

Slår man funktionen ”Vis kun valgte” til, sorteres alle valgmuligheder fra, hvor der ikke er sat et 
flueben for den aktuelle Bruger, Gruppe eller Organisation. 

 

3 



 

 

Genvejsfunktion for grupper under egen organisation 
 

Genvejen til at tilføje brugere, deaktivere eller helt slette grupper, kunne ikke vælges for grupper, 
som lå udenfor den organisation, man var logget ind i. Dette er nu ændret således, at 
administratorer kan benytte denne genvej på alle grupper, som ligger under administratorens 
organisation. Bemærk dog at genvejen ikke er tilgængelig for systemgrupperne - med den lille 
hængelås. 
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Aftaler 
 

Redigering af Varegrupper under Kontrakter 
 

Ved oprettelse af en ny varegruppe eller redigering af en eksisterende varegruppe, kunne man 
tidligere klikke på det grå område. Hvis man gjorde dette, lukkede redigeringen inden man havde 
gemt - ved at klikke på OK. Det var ikke tydeligt, at man skulle klikke på OK for at gemme, så 
denne knap er omdøbt til GEM og vi har tilføjet en ny ANNULLER-knap til venstre for GEM- 
knappen. Det er heller ikke længere muligt at forlade redigeringen medmindre man enten gemmer 
eller annullerer sin handling. 

 

 
Flere varer kan nu tilføjes til Varegrupper 

 
Vi har fjernet begrænsningen af antal varer, der kan tilføjes til Varegrupper. Tidligere havde vi en 
begrænsning på maksimalt 5000 varer. Der er ikke længere en begrænsning. 
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IndFak-specifikke punkter 
 

[IRD-6294] Flyt af organisation bør kræve ekstra bekræftelse 
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6294 / https://jira.miracle.dk/browse/IRU-3084 

 

Tidligere krævede det ingen bekræftelse at flytte en organisation fra A til B. 

 
 

#1 Organisationen, der ønskes flyttet, #2 Destinationen, som organisationen flyttes til 
#3 SKIFT, som eksekverer den aktuelle flytning af organisationen. 

 

Flytning af organisationer har nu fået en dialogboks, som beder brugeren bekræfte handlingen. 
”Du er ved at flytte Organisation X fra Organisation Y til Organisation Z”. Denne ekstra 
bekræftelse giver brugeren mulighed for enten at annullere sin handling eller at gennemføre ved at 
klikke på BEKRÆFT. Dette tiltag skulle mindske utilsigtede flytninger af organisationer. 
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[IRD-6300] Usability - Supplerende oplysninger, Felter er grånet ud 
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6300 

 

Denne rettelse nåede at blive leveret med Tricom 73 release, og et fuldt skærmprint af RejsUd 
fanen er med i den reviderede* vejledning til Tiger Administration. 

 
Navision stat sektionen blev flyttet fra bunden af RejsUd fanen til toppen. 
Samtidig blev det gjort tydeligere hvilke felter, som var obligatoriske, uden at det var nødvendigt at 
markere feltet. 

 

Obligatoriske felter vises (i redigeringstilstand) nu altid med en rød stjerne. Obligatoriske felter blev 
tidligere kun fremhævet med en rød stjerne ved markering af feltet (som i det nederste eksempel 
herunder). 

 
Den grå stjerne kunne derfor være svær at se, og man kunne foranlediges til at tro, at feltet var 
inaktivt, indtil man havde klikket på feltet. Bemærk også at nogle felter først bliver obligatoriske, 
når et relateret felt er udfyldt. 

7 

https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6300


 

 

 

 
 

* Revidering tilføjet den 27-04-2020 
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[IRD-6632] Dataadministration - Indlæs nye rejsekreditorer på FSTS ikke muligt 
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6632 / https://jira.miracle.dk/browse/IRU-3123 

 

Importen af nye rejsekreditornumre kunne ikke gennemføres, hvis nummeret var i brug i en anden 
organisation. Valideringsfunktionen afviste rejsekreditornummeret som en dublet. Dette er rettet, 
så man kun får afvist eventuelle dubletter indenfor samme organisation. 

 
Denne dataadministrationsrapport har også fået en performance opdatering, så den kan foretage 
en import på kortere tid, end da funktionen blev introduceret. 

 

 
 

[IRD-6639] Slet rejsekreditor nr ikke muligt - Dataadministration 
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6639 / https://jira.miracle.dk/browse/IRU-3128 

 

Det var ikke muligt at slette et oprettet rejsekreditor nummer via Datadministrationen. Dette 
skyldes at dataadministrations rapporten ikke tillod et tomt felt, hvis synkronisering med Navision 
var ”Ja”, og importen ignorerede det tomme felt, hvis synkronisering med Navision var ”Nej”. Det er 
nu rettet, så et tomt Rejsekreditor nummer gemmes ved import, også selvom Synkronisering med 
Navision er ”Nej”. 

 

9 

https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6632
https://jira.miracle.dk/browse/IRU-3123
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6639
https://jira.miracle.dk/browse/IRU-3128


 

 

 
[IRD-6617] Rød advarsel om manglende RejsUd oplysninger 
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6617 / https://jira.miracle.dk/browse/IRU-3094 

 

Man fik en lille rød advarsel om, at der manglede RejsUd oplysninger, hvis man redigerede en 
bruger. Advarslen forsvandt igen, hvis blot man åbnede RejsUd fanen - og det var muligt at 
gemme rettelser, der blev lavet på brugerens andre faner trods advarslen. 

 
Advarsel er nu rettet, så den kun dukker op, hvis man mangler at tage stilling til RejsUd felter. 
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[IRD-6460] Mulighed for at dele aftaler med visse brugertyper 
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6460 / https://jira.miracle.dk/browse/IRU-3057 

 

Det er nu muligt at angive om en bruger er Ekstern eller Standard bruger. Alle brugere er født som 
standard brugere, og aftaledelingen virker, som man kender det i dag. Eksterne brugere vil 
derimod kun se aftaler, som de specifikt er tildelt adgang til at se. Dette kan med fordel anvendes i 
forbindelse med eksterne konsulenter, som i en begrænset periode skal have adgang til enkelte 
aftaler. 

 

For at brugertypen Ekstern skal have mulighed for at se aftale og eventuelt katalog, så skal adgang 
til specifikke aftaler deles på brugerniveau. 
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[IRD-6460] Feltet 'Aktiv' og 'EAN nummer' på BFK/organisationsniveau må kun kunne ændres ved 
Global systemadministrator 

https://jira.miracle.dk/browse/IRD-5392 / https://jira.miracle.dk/browse/IRU-2904 
 

Det er fremover kun Global systemadministrator, som har rettigheder til at kunne 
inaktivere/aktivere organisationer via Tiger Administration. Det er ligeledes kun Global system 
administrator, som kan tilføje, ændre eller fjerne Primær identifikation for organisationer. 

 

I Dataadministrations rapporten er EAN låst for redigering for både Global og Lokal 
systemadministrator. Aktiv status er fremover låst for den lokale systemadministrator, men denne 
kan Global systemadministrator fortsat ændre via Dataadministration. 
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[IRD-6629] Kan ikke gemme dimensionsopsætning på RejsUd fanen Bruger 
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6629 / https://jira.miracle.dk/browse/IRU-3121 

 

Første faste dimensionsværdi kunne ikke gemmes, efter introduktionen af Tiger Administration. 
Denne fejl er rettet med denne release. 
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Løsningsbeskrivelse af den nye sikkerhedspakke for IndFak2 
Dette punkt beskriver den samlet løsningsbeskrivelse for de elementer af løsningen som ØS har 
ønsket at ændre i forbindelse med gennemførelse af strammere sikkerhedsstyring. Dokumentet er 
tilvejebragt ved gennemlæsning og vurdering af følgende JIRA-sager. 

 
1. Disponent må ikke kunne ændre på ordren (antal, beløb) og afsende direkte til leverandør 
IRD-5881 / IRU-2963 

 
2. Ordre skal godkendes ved 2 personer i samarbejde, selvom 1 person både er 
indkøber & disponent. 
IRD-6118 / IRU-2999 

 
3. Tvungen funktionsadskillelse på tværs af ordre og faktura 
IRD-6398 / IRU-3047 

 
4. Bedre sikkerhed i roller på tværs af ordre og faktura 
IRD-6077 / IRU-2997 

 

[IRD-5881] Disponent må ikke kunne ændre på ordren (antal, beløb) og afsende 
direkte til leverandør 
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-5881 / https://jira.miracle.dk/browse/IRU-2963 

 

I sagen 1. Disponent må ikke kunne ændre på ordren (antal, beløb) og afsende direkte til 
leverandør, beskriver ØS behovet for at låse ned for, at en disponent kan rette følgende elementer 
på et dokument, når det ligger til godkendelse: 

• Ændre antal og beløb 
• Tilføje flere varer 
• Ændre til anden leveringsadresse 
• Ændre værdien i 'varemodtagelse ikke påkrævet'. 
• Tilføje nye linjer 

Dvs. når en person med rollerne: 
• Rekvirent/indkøber 
• Indkøber 
• Indkøber/Disponent 
• Disponent 

 
Sender en ordre til godkendelse ved en anden disponent, så skal ordren være lukket ned for 
ovenstående ændringer. Dette blev leveret i februar 2020. 
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[IRD-6118] Ordre skal godkendes ved 2 personer i samarbejde, selvom 1 person 
både er indkøber & disponent 
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6118 / https://jira.miracle.dk/browse/IRU-2999 

 

I sagen 2. Ordre skal godkendes ved 2 personer i samarbejde, selvom 1 person både er 
indkøber & disponent, ønskes der en sikring af 4-øjne princippet. Dvs. selvom en bruger både er 
indkøber og disponent og han har prokura, så må han ikke sende ordren hele vejen igennem. Det 
skal være muligt at kræve, at der altid har været to personer inde over en ordrer, inden den sendes 
til leverandøren uanset at en bruger godt må godkende andres ordrer, så må han ikke godkende 
egne. 

 
Bemærk sag 1) beskrevet ovenfor sikrer flowet, hvor indkøber & disponent er to forskellige 
brugere, så dette er sikring af de brugere som har kombi-rollen. Indkøber & disponent på samme 
tid. 

 
Til dette introduceres en ny organisationsindstilling, hvor globale- & lokale-administratorer kan 
sætte profilen på en organisation: 

 

Typen kan være: 2-øjne, 4-øjne eller nedarv. Hvis der er sat en værdi på en over-organisation vil 
alle underorganisationer automatisk arve denne. Dette kan ændres på en specifik 
underorganisation, hvor det også er muligt at se hvor den er nedarvet fra. 
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Ændret på pågældende organisation. 
 

Nedarvet til opgældende organisation. 
 

Hvis der køres med 4-øjne vil ordrer skulle passere to personer inden afsendelse til leverandør. 
 
 

[IRD-6398] Tvungen funktionsadskillelse på tværs af ordre og faktura 
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6398 / https://jira.miracle.dk/browse/IRU-3047 

 

I sagen 3. Tvungen funktionsadskillelse på tværs af ordre og faktura skitseres en matrice som 
beskriver de forskellige flows i platformen med krav/muligheder ift. opsætning af 4-øjne 
princippet. 

 
 
Flow 

 
Ordre 

 
Automatch 

Auto 
godkendelse 
af faktura 

Ordre oprettelse 
og godkendelse 

Faktura varemodtagelse og 
godkendelse 

 

1 

 
Findes 
ikke 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

Løsningen ændres, så det fremadrettet 
kun er muligt at varemodtage og 
godkende ved to forskellige brugere, 
svarende til tvunget opsætning af ’4- 
øjne’ 

 

2 

 

Findes 

Ikke 
aktiveret 
/manuelt 
match 

 

N/A 

 
Opsættes valgfrit 
via 2-øjne eller 4- 
øjne 

Løsningen ændres, så det fremadrettet 
kun er muligt at varemodtage og 
godkende ved to forskellige brugere, 
svarende til tvunget opsætning af ’4- 
øjne’ 
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Findes 

 

Aktiveret 

 

Ikke aktiveret 

 
Opsættes valgfrit 
via 2-øjne eller 4- 
øjne 

Løsningen ændres, så det fremadrettet 
kun er muligt at varemodtage og 
godkende ved to forskellige brugere, 
svarende til tvunget opsætning af ’4- 
øjne’ 

 
4 

 
Findes 

 
Aktiveret 

 
Aktiveret 

Løsningen ændres, 
så det kun er muligt 
at opsætte og 

Løsningen ændres, så det er tilladt at 
varemodtage (og dermed godkende) 
ved én bruger alene svarende til 2-øjne. 
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    godkende en ordre 
med to forskellige 
brugere svarende til 
4-øjne 

 
Her gælder det, at der kun må afvikles 
autogodkendelse, hvis ordren er oprettet 
og godkendt ved to forskellige brugere. 
 
Og at varemodtagelse (og godkendelse) 
– på ordren - ved en bruger kun må 
kunne finde sted, såfremt ordren er 
oprettet og godkendt ved 2 forskellige 
brugere. 

 
 

For så vidt angår Tricoms leverancer til ØS indenfor rammerne af IndFak vil det kun være flow 2, 3 
og 4, der er aktuelle, da flow 1 udelukkende berører Fakturahåndteringen. 

 
Fælles for flow 2 og flow 3 er, at der ikke anvendes autogodkendelse i Match løsningen. Dvs. 
match-løsningen udelukkende anvendes til berigelse af fakturadokumenter med 
konteringsinformationer fra ordrer, kobling mellem ordrer og faktura til sporbarhed samt 
at router fakturaen til manuel godkendelse ved enten rekvirent, indkøber, godkender eller 
fakturafordeler. 

 
Der er altså ikke tale om en aktiv godkendelse. Da der derved ikke er tale om automatisk 
godkendelse med efterfølgende frigivelse af midler, er det vurderet, at organisationen selv må 
bestemme, om der ønskes tvungen 4-øjne håndhævelse på ordre-afsendelse inden ordren 
godkendes og sendes til leverandøren. Disse to flows er håndteret af ovenstående sag 1 & 2, hvor 
organisationen valgfrit kan påsætte 4-øjne rollen og sikre denne adskillelse. 

 
Hvis en organisation ønsker at anvende den effektive autogodkendelses-funktionalitet i den 
leverede match løsning, så er det et krav, at organisationen kører med påtvunget 4-øjne princip. 
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Når denne sættes til 4-øjne på en organisation, så ændres to ting for denne organisation (og alle 
underorganisationer), som nedarver indstillingen. 

• Match-regler kan nu opsættes med autogodkendelse. 
• 4-øjne for ordreafsendelse er nu obligatorisk. 

 
Derudover rejser ovenstående sag følgende tre ændringsønsker. 

 
1. Brugerne skal ikke selv kunne bestemme på ordretidspunkt, om der anvendes to- eller 

trevejs match. 
 

Checkbox på ordrer tillader at ordren ikke skal varemodtages (2-vejs match) er fjernet: 
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2. Effektiv håndtering af husleje – hvor der ønskes to-vejs match (ikke påkrævet 
varemodtagelse). 

 
For at tilgodese effektiv håndtering af husleje bestillinger anbefales det, at der opsættes en 
matchregel, som er indsnævret til aftalen om husleje og som kun anvender to-vejs match. 

 
På den måde kan enkelte ordrer (på disse aftaler) omgå varemodtagelse, men kun dem. 

 
3. Sikring af rollen: Match-administrator ikke kan kombineres med de roller, der giver adgang 

til at oprette og godkende indkøbsordre samt varemodtage og godkende faktura. 
 

Dette er nu opsat i løsningen. 
 
 

Gældende for indførelse af 4-øjne på ordredelen er, at det også sikrer at de 2 brugere der 
gennemfører handlingen, ikke gør dette på vegne af hinanden. I så fald vil løsningen sikre, at det 
ikke drejer sig om den samme person, der er stedfortræder for den anden, som udfører hele 
handlingen. 
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[IRD-6077] Bedre sikkerhed i roller på tværs af ordre og faktura 
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6077 / https://jira.miracle.dk/browse/IRU-2997 

 

I sagen 4. Bedre sikkerhed i roller på tværs af ordre og faktura redefineres opsætningen af 
eksisterende roller. 

 

Ændring 
af rolle 

 
Rollenavn 

 
Ordre dokumenter (ønsket logik) 

 
 
 

Rollen 
ønskes 
reduceret 

 
 
 
 

Rekvirent 

Rollen giver adgang til 
brugerens egne eller tildelte 
ordredokumenter (rekvisitioner) for: 
Afvisning af rekvisitioner 
Fremsøgning og behandling af 
dokumenter. 
Mulighed for at skrive kommentarer og 
vedhæfte filer. 
Kopiering af ordrer. 
Varemodtagelse af ordrer. 

Løsningsbeskrivelse: 
I dag kan rekvirenten fremsøge alle dokumenter for sin organisation – både 
rekvisitioner og afsendte ordrer. 

 

 
 

Dette er ændret, så denne kun kan fremsøge de dokumenter, der aktivt er tildelt til 
brugeren, og dem brugeren har været involveret i. 

 

 
 

Dvs. egne (der er sendt videre til behandling) og tildelte (dem hun/han selv er i gang 
med at behandle). 

 
Disse to indstillinger slår igennem på både afsendte ordrer og aktive rekvisitioner. 
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Rollen giver adgang til 

  brugerens egne ordredokumenter, inkl. 
  de dokumenter, der er tildelt brugeren 
  for: 
  Tilbagetrækning af rekvisitioner. 

Rollen Fremsøgning og behandling af 
ønskes Indkøber dokumenter. 
reduceret  Mulighed for at skrive kommentarer og 

  vedhæfte filer. 
  Kopiering af ordre. 
  Varemodtagelse af ordre. 
  Annullering af ordre. 
  Afvisning af rekvisition. 

Løsningsbeskrivelse: 
I dag kan indkøberen fremsøge alle dokumenter for sin organisation – både 
rekvisitioner og afsendte ordrer. 

 

 
 

Dette ændres, så denne kun kan fremsøge dem, der aktivt er tildelt til brugeren, og 
dem brugeren har været involveret i. 

 

 
 

Dvs. egne (som er sendt videre til behandling) og tildelte (dem hun/han selv er i gang 
med at behandle). 

 
Disse to indstillinger slår igennem på både afsendte ordrer og aktive rekvisitioner. 

 
Indkøberen har desuden muligheden for at ”tilbagekalde” egne dokumenter, sendt til 
behandling ved f.eks. en disponent. 
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Rollen giver adgang til alle 

  brugerens egne ordredokumenter 
  (inkl. rekvisitioner), inklusiv de 
  dokumenter, der er tildelt 

Ny rolle for 
opsplittet fra 
den generelle 
Disponentrolle 

 
Disponent. 
Ordre 

brugeren, for: 
Afvisning af rekvisitioner. 
Fremsøgning og behandling, 
herunder godkendelse af 
dokumenter. 

  Mulighed for at skrive 
  kommentarer og vedhæfte filer. 
  Kopiering af ordre. 
  Varemodtagelse af ordre. 

Løsningsbeskrivelse: 
Der foretages en kopi af eksisterende disponentrolle. Alle brugere relationer og 
rettigheder kopieres med. 

 
Rollen hedder: Rolle Indfak: Disponent Ordre 

 

 
 
 
 

  
Omdøbt og 
reduceret rolle, 
baseret på den 
generelle 

Disponent. 
Faktura 

 
N/A 

Disponentrolle   

Løsningsbeskrivelse: 
 

Rollen er omdøbt: 
 

 

23 

 

 

 



 

 
 

 
Rollen giver brugeren adgang 
til alle ordre dokumenter med 

Ny 

 

 

rolle Udvidet ordre adgang til at udføre det samme 
som for hhv. rekvirent, indkøber 
og disponentrollerne, såfremt en 
eller flere af disse roller er tildelt. 

Løsningsbeskrivelse: 

Rollen er oprettet: 

 

Denne giver adgang til at brugere med denne tillægsrolle kan fremsøge alle 
organisationens dokumenter uanset om denne har været involveret i dem eller ej. 

Hvis brugeren også har rollen indkøber kan disse dokumenter trækkes af brugeren 
over til denne til aktiv behandling. 

 

Uændret 
rolle 

 
Udvidet 

 
 

 
arkiv 

 
 

N/A 

Reduceret 
ift. at 
adgang til  
udvidet 
match 
trækkes 
ud 

  

 
Fakturafordeler N/A 

 
 
 

Uændret 
rolle 

 
 
 
 

Manuel match 

Rollen giver adgang til 
brugerens egne ordredokumenter 
med adgang til: 
Fremsøgning og behandling af 
dokumenter i matchmodulet. 
Varemodtagelse af ordre via 
matchmodulet. 
Adgang til sporingslog og visning 
af match dokumenter. 
Kunne se opsætning af 
Matchregler. 
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Ny 
rolle 

Udvidet 
match 

Rollen giver brugeren adgang 
til alle ordre- og fakturadokumenter, og 
skal for disse kunne udføre og se det 
samme som for rollen: Manuel match, 
dog med udvidet dokumentadgang. 

Løsningsbeskrivelse: 
Rollen er oprettet. 

 

 
 

Denne giver adgang til alle organisationens afsendte ordrer (samme 
som udvidet ordre, dog for match). Og kan udføre alle handlingerne på 
dokumenterne. 
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