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1 Indledning 

Dette dokument indeholder en overordnet beskrivelse af de ændringer i funktionalitet, der finder sted i 

Statens Budgetsystem i forbindelse med Release 2022.11. 

1.1 De væsentligste ændringer 

Release 2022.11 brugeradministration indeholder ændringer til: 

 

Eksisterende rapport ’brugeropfølgning’: 

 Filtrering på status i ledetekster ved åbning af rapporten ’brugeropfølgning’ 

 Feltet ’Status’ tilføjet i de tre faner i rapporten ’brugeropfølgning’ 
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2 Brugeradministration 

2.1 Filtrering på brugerstatus i ledetekster i alle faner 

2.1.1 Baggrund for ændring 

Der er foretaget ændringer til institutionernes rapport ’brugeropfølgning’, og ved åbning af rapport er det i 

ledeteksterne nu muligt aktivt at selektere én status på brugerne. Og status på bruger er tilføjet som fast 

kolonne i alle tre faner: ’Tildelte roller’, ’Adgang – alle brugere’ og ’Adgange – Budgetansvarlige’. Skemaer 

som påvirkes af ændringen.  

2.1.2 Skema som påvirkes af ændringen 

 L00000000_80 – Økonomifunktion i disse sektioner: 

o Rapport over adgange: MVR11_ADGANG_WB0001 

 Rapport ’Tildelte roller’ 

 Rapport ’Adgang – alle brugere’ 

 Rapport ’Adgange – Budgetansvarlige’ 
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2.1.3 Konkrete ændringer 

Når rapporten åbnes har brugeren, ud over obligatorisk valg af bogføringskreds, nu mulighed for at selek-

tere på én eller flere ’Status’ på bruger.  

  

 

Hvis man vil åbne rapporten med f.eks. ’Aktive’ og ’Låst: Lokal Adm.’, kan man trykke på ’+’, og der tilføjes 

en ny linje hvor ny status kan vælges i menu. 
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2.1.3.1 Rapport: MVR11_ADGANG_WB0001 Brugeropfølgning 

Se rapport – ’Tildelte roller’ 

 

 

Se rapport – ’Adgang – alle brugere’ 
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Se rapport – ’Adgange – Budgetansvarlige’ 
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