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Oprettelse af Berettigelsesprofiler til effektkategorier og effekttyper   

 

På denne side kan institutionernes lokal administratorer opsætte, hvilke effektkategorier- og typer som er 

valgbare i deres institutioner, dvs. hvilke effekter der kan bestilles. De kan også her vælge rækkefølgen som 

kategorierne og typerne skal stå i deres institutions værdilister for effektkategorier og effekttyper.  

 

Overordnet bliver effektkategorier og effekttyper administreret af de globale administratorer. Dvs. at de globale 

administratorer opsætter effektkategorier og effekttyper på en global liste, hvorefter de lokale administratorer 

opsætter hvilke kategorier og typer der skal være synlige hos dem. 

 

Bemærk: denne opsætningsside styrer kun, hvilke effekttyper der kan vælges på skærmbilledet ved bestilling. Det 

påvirker ikke effekter, der allerede er tildelt. Hvis en telefonmodel fx udgår, så kan man deaktivere 

berettigelsesprofilen for denne specifikke model. Det påvirker ikke alle de telefoner, som foresfindes hos 

medarbejderne, der betyder blot, at modellen ikke kan vælges ved bestilling fremadrettet.  

 

1. Opret først en Berettigelsesprofil til effektkategorien 

2. Opret herefter en Berettigelsesprofil til effekttypen 

 

Håndter berettigelsesprofiler 

1. Log ind og navigér til fanebladet Effekthåndtering 

2. Klik på Effekthåndtering 

3. Klik på Håndter berettigelsesprofiler for effekter 
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Søg eksisterende berettigelsesprofiler frem 

Tast en institutionskode (forkortelse) og klik herefter på Søg for at se alle institutionens opsatte 

berettigelsesprofiler. Det er kun muligt at se de institutioner, man er lokal administrator for. 

 

1. Vælg den pågældende institutionskode i feltet Institutionskode 

2. Klik på Søg 

 

 

 

Ved oprettelse defineres rækkefølgen på effektkategorierne og typerne som de ønskes præsenteret i valglisterne ved 

bestilling. 1 har højeste prioritet og vises først i listerne. Rækkefølgen fremgår af kolonnen ”Bestil”.  

 

Opret en berettigelsesprofil til effektkategorien 

Vigtigt! Du må kun oprette berettigelsesprofil til effektkategorier 

1. Klik på + Opret 

Dialogbillede 

2. Vælg institutionens kode i feltet Institutionskode 

3. Vælg effektkategori i feltet Effektkategori 

4. Angiv hvilken placering du ønsker for denne i feltet Bestil 

5. Lad feltet Effektmedarbejder godkendelse ikke påkrævet stå tomt 

6. Markér tjekboksen Aktivt således at effektkategorien bliver aktiv hos institutionen og kan benyttes med 

det samme 

7. Klik på Gem og luk 
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Opret en berettigelsesprofil til effekttypen 

1. Klik på + Opret 

 

Dialogbillede 

Effektkategori og Business Unit er allerede udfyldt og kan ikke ændres. 

2. Vælg den pågældende effekttype i feltet Effekttype 

3. Angiv en effekttype beskrivelse 

4. Vælg hvilken rækkefølge du ønsker effekttypen vist i 

5. Angiv om effekttype er aktiv ved at markere i tjekboks for dette. 

6. Klik på Gem og luk 

7. Gentag proces ved flere effekttyper 
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