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Kurs fra Visma Unique
Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk
og grundig systemopplæring som du kan videreføre og utvikle gjennom kurs på ulike nivåer.
Grunnleggende kunnskaper formidlet gjennom våre kurs vil være den beste garanti for en
god start som bruker av Visma Unique sine program. Vi er fleksible på tid, sted og tema og
vil gjøre vårt ytterste for å imøtekomme ditt behov.
Vi arbeider kontinuerlig med å videreutvikle og forbedre konseptet rundt opplæring slik at vi
kan tilby kvalitetskurs med innhold som skal gi den beste kompetansen på programvare
levert av Visma Unique.
Undervisningsformer
Vi tilbyr følgende former for opplæring
· Bedriftsintern opplæring med fokus på kundens behov og rutiner
· Standard kurs i Visma Unique sine produkter i henhold til halvårig kursplan
· eLæring. Interaktiv opplæring via web.
Våre instruktører
Vi har dyktige instruktører som alle har yrkeserfaring op spesialkompetanse innen sine
fagfelt.
Praktiske opplysninger
Standardkurs gjennomføres i våre lokaler i Stavanger, Tromsø og Oslo. I Oslo ligger
kurslokalene i Oslo Sentrum, Byporten ved siden av Oslo Sentralbanestasjon. Du kan enklest
finne oversikt over våre standardkurs ved å gå inn på vår nettside
www.vismasoftware.no/kurs. Her vil du finne kursoversikt for de tre nærmeste månedene,
med beskrivelse av hver enkelt kurs. Du kan også melde deg på kurs direkte fra websiden.
For bestilling av bedriftsinterne kurs kan du kontakte vårt prosjektkontor via e-post
(prosjektkontor@vismaunique.no) eller via telefon (46 40 40 00).
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INTRODUKSJON
Med Unique Aksess hentes informasjon automatisk opp i skjermbildene på intranettet. Slik
som vist på bildet nedenfor. Her kan du la dine virksomhetsledere se en oversikt over faktura
han/hun har til behandling, reiseregninger de skal behandle, og få frem nøkkel tall fra
økonomirapporteringen. Du bygger selv opp hva som skal vises av det overnevnte på
intranettet ditt.
Informasjonen som hentes frem vil alltid være oppdatert, basert på de siste tilgjengelige data.
Data kan hentes opp fra andre deler av organisasjonens Visma Unique-løsninger, både
økonomi- og personalsystemer.
Aksess-områdene på organisasjonens intranett er alltid synlig. På den måten vil man alltid
vite hvor mange faktura som skal behandles, bli minnet på en reiseregning som skal avsluttes
eller bli oppdatert i en ansettelsessak. Unique Aksess fungerer på en måte som et dashbord,
der status for en rekke prosesser er synlig til enhver tid.
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Funksjonalitet i Unique Aksess;
Henter data fra
Unique Ansatt

Unique eHandel
Unique Økonomi
Fakturabehandling

Type informasjon
Funksjonalitet
Reiseregning
Oppgaveinformasjon
Rekruttering
Oppgaveinformasjon og status
Webbutikk
Webrapportering

Oppgaveinformasjon
Nøkkeltall og direkte kobling til
drilldown bak rapporten

Oppgaveinformasjon

Intranettet
Først litt om hvordan intranettet er bygd opp. I dette heftet er det tatt utgangspunkt i Central
2005, men det er fult mulig å bruke andre portaler. En side på intranett er bygd opp som slik:
Arbeidsflate
Side
Beholder
Weblet
Bildet nedenfor viser hvor de enkelte delene ligger. WEB ansvarlig bestemmer hvor mange
beholdere en side skal ha, og hvor mange webletter en beholder skal ha. Dersom siden er
personalisert kan du som bruker selv velge hvilke webletter som skal vises på din side.

Arbeidsflate
Side

Beholder

Weblet
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Tilgang til systemene
Tilgang til fakturabehandling, økonomirapportering og lignende, styres av den generelle
tilgangen som er satt på hver enkelt bruker i adgangskontroll\brukerparametre i systemene.
Slik at en bruker vil kun se tall fra økonomirapporter innenfor de begrensningene som er satt
på denne saksbehandleren. Tilgang til reiseregninger blir satt i Ansatt. Det gjør du på
følgende måte;
Gå inn på personopplysninger og til flippen Web. For å se saksgangen av sine egne
reiseregninger, må tilgang til reiseregning være krysset av.

Dersom en ansatt skal godkjenne reiseregninger for andre må lønnsbruker fylles ut.
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AKSESS ADMIN
Aksess Admin skal være tilgjengelig fra arbeidsflaten der intranettet blir administrert. Her
administrerer du adressene til det som skal vises på intranettet. Hver av disse adressene får en
Aksess ID. Flere av disse blir lagt inn ved installasjon. Typiske Aksess ID’er er
fakturabehandling, e-Handel, rekruttering, økonomirapportering og reiseregning. Kunden vil
kun ha bruk for de ID’ene som trengs utfra hvilke systemer kunden har. Når det gjelder ID’er
fra Økonomirapportering som skal vises i Aksess, ligger det en ”dummy” ID. Denne må ikke
slettes. Rapporter i Økonomirapporteringen publiseres, og det blir opprettet nye ID’er for hver
rapport. Dette kommer vi tilbake til i eksempel 1.

Hver ID har ett navn og en HTML-adresse. HTML-adressen brukes for å få frem visning på
intranettet. Klikker du på HTML-adressen, vises det som kommer frem i intranettet. Allerede
her kan du da sjekke om ID’en fungerer. For eksempel på faktura;

Bak hver av id’ene er det ett slette-ikon. Her kan du slette de enkelte id’ene. Dette kan være
aktuelt i forbindelse med opprettelse av nye rapporter i økonomirapporteringen. Men det er
viktig at ikke alle ID’ene fra Økonomirapporteringen blir slettet, da det kan skape problemer for
koblingen mellom Økonoirapporteringen og Aksess.
Under UqStatusServlet finner du hvilke versjonsnummer du har installert. Samt informasjon om
når systemet startet opp.
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Ved å klikke på Aksess ID’en får en opp følgende bilde;

I dette bildet viser all informasjon om denne ID’en. Navnet, URL-adressen, lifetime og
parametrene.
Det feltet som vil være mest aktuelt å endre på er lifetime. Det vil si hvor ofte informasjonen
som vises på Intranettet skal oppdateres. Lifetime settes i minutter. I eksempelet over er
Lifetime satt til 1440, det vil si at tallene oppdateres en gang i døgnet.
I reiesregning og fakturabehandling er det en call-back funksjon. Slik at når du er inne og
behandler dine fakturaer eller reiseregninger, så skal Aksess oppdatere ditt vindu på
intranettet uavhengig av lifetime.
Nederst i bildet vises en cache. Det vil si en oversikt over de brukerne som har tilgang til
denne Aksess id’en, og hvor gamle de tallene som vises hos den brukeren er. Du kan her
velge å tømme cachen, det vil si at resultatet som vises på intranettet blir oppdatert for alle
brukerne. Dersom det blir gjort oppdateringer av en ID, vil endringene først vise på
intranettet når cashe er tømt for denne ID’en.
Du kan også slette cachen for en og en bruker. Da vil tallene som vises oppdateres kun for
denne ene brukeren.
Får å få frem informasjon på intranettet må du opprette en weblet for hver av id’ene.

Unique Aksess
© Visma Unique AS

9

PUBLISERING
Opprette weblet
Det første du må gjøre for å få lagt ut noe på intranettet er å legge den informasjonen du vil ha
frem inn i en weblet. Velg den Aksess ID’en som skal legges ut på intranettet ved å høyre klikke
på linken i kolonnen ”HTML formatert resultat”, og velg ”Copy Shortcut” (se bilde).

Gå til admin på intranettet, velg skjermbilde og weblet, som vist på bildet nedenfor.
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I bildet du nå får opp legger du inn ett navn på webleten. Og i adressefeltet legger du inn
adressen til Aksess ID’en (ctrl+v). Standard høyde bestemmer høyden på webletten. Denne
må prøves frem til du får en grei størrelse. Begynn gjerne med 125. Standard bredde kan du
sette om ønskelig, men dersom du ikke setter inn en verdi for bredde, vil webletten
automatisk fylle ut den bredden som er på beholderen. Lagre før du går ut av bildet. Nederst i
bildet ligger de weblettene som allerede er opprettet. Ved å klikke på en av disse vil du få opp
informasjonen som er lagt inn på den, og du kan redigere.

Under flippen ”Presentasjon” setter du det navnet på webletten som skal vises på intranettet.
Har du brukere som leser intranettet på engelsk, må du endre språket til engelsk, og sette ett
navn her også. Trykk lagre.

Nå er webletten opprettet. Og denne må legges inn i en beholder. Menyvalget for beholderen
ligger rett under weblet.
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Legge til weblet i beholder
Finn den beholderen som webletten skal legges inn i. Du finner ”Beholder” å samme sted i
menyen som weblet. Beholderene er listet opp nederst i bildet. Når du har valgt beholder, gå inn
på flippen ”webletter”.

Kryss av for ”tilgjengelig” og ”vises” på den webletten du ønsker å legge ut på intranettet.
Dersom du velger maksimert på webletten, vil tallene bli vist på intranettet. Velger du minimert
vil kun navnet på webletten vises, og brukeren må selv åpne webletten for å se tall. Du har også
muligheten til å sette prioritert rekkefølge på weblettene. Prioritet 0 kommer øverst. Har du
flere webletter med samme prioritet, vil de sorteres alfabetisk innenfor hver prioritet. Trykk
lagre. Velg også om webletten skal vises minimert eller maksimert. Gå inn på intranettet og se
hvordan den blir seende ut. Gå tilbake til webletten og juster størrelsen dersom det trengs.
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Under flippen ”Rettigheter” velger du en rolle for webletten. Her kan du velge om
brukerne av intranettet skal få velge selv hvilke webletter de vil ha synlig. Får
brukerne lov til å definere dette selv, kan de bygge sin egen struktur. De enkelte
weblettene styres mot de adgangene brukerne har i de enkelte systemene. Slik at kun
de som har tilgang til f. eks Økonomirapportering, og gitte art\ansvar vil kunne få frem
tall i denne webletten. Men webletten vil være synlig hos alle, dersom den ligger på ett
felles område. Det vil da være hensiktsmessig for brukerne å kunne ta bort de
weblettene som ikke er til nytte for dem.
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EKSEMPEL 1
Hvordan publisere rapport fra Økonomirapportering
Lag en rapport, og lagre denne, evt. hentet opp en tidligere lagret rapport. Nede på siden er det
en knapp ”publisering” – denne knappen er det kun de som har Aksess som ser. Publisering
vises under flippen ”Redigering”. Når du trykker på denne knappen vil ikke skje noe i dette
skjermbildet. Men i Aksess Admin blir det lagt til en Aksess ID.

Gå inn i Aksess Admin. Linken til den rapporten du publiserte har nå lagt seg her i listen over
Aksess ID'er . Klikk på den Aksess ID’en som Økonomirapporteringen har opprettet. Dersom
den ikke vises, trykk ”Frisk opp”.
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Du vil få opp følgende side. Sett Lifetime til hvor ofte du vil at tallene skal oppdateres. Dersom
det blir gjort endringer på Lifetime etter at ID’en er publiser, må du tømme cachen. Endre
gjerne navn på ID’en slik at den lett kan kjennes igjen i ettertid. Gå tilbake til listen over Aksess
ID’er.

Dersom du ikke har lagret rapporten i Økonomirapporteringen, kan det forekomme at Aksess ID
ikke blir laget.
Høyre klikk på linken i kolonnen ”HTML formatert resultat”, og velg ”Copy Shortcut” (se
bilde).
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Nå går du videre til intranettet. Og pass på at du har valgt arbeidsflate for admin.

Gå inn på Admin.
Klikk på skjermbilde og weblet

Følgende bilde kommer opp;
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Sett ett navn på webleten. Sett standard høyde til 125. Denne kan justeres i etterkant dersom
den er for lav eller for høy. Dersom du ikke setter standard bredde, vil webletten fylle ut den
bredden som er på beholderen.
I adressefeltet kopierer du inn Aksess Id’en som du kopierte tidligere. Bruk ctrl+v.
Gå videre til fanen ”Presentasjon”. Sett inn en overskrift. Det er denne som vises på
intranettet. Har du brukere som leser intranettet på nynorsk/bokmål/engelsk, må du legge inn
en overskrift på hvert av språkene.
Gå deretter inn på Admin – Skjermbilde og Beholder. I nederste delen finner du en liste, her
velger du den beholderen du skal legge webletten inn i. Da vil bildet se slik ut, se under.
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Deretter velger du fanen – Webletter. Her henter du opp webletten du har laget. Huk av i
Tilgjengelig og Vises knappen. Høyde kan endres her, og bredde. Du kan også velge en
rekkefølge på webleten., Prioritet 0 kommer øverst. Har du flere webletter med samme
prioritet, vil de sorteres alfabetisk innenfor hver prioritet. Trykk lagre. Gå inn på intranettet
og se hvordan den blir seende ut. Gå tilbake til webletten og juster størrelsen dersom det
trengs. Velg også om webletten skal vises minimert eller maksimert.

Gå deretter inn på fanen Rettigheter. Under System\Location finner du Everyone. Merk
denne og under ”Medlemmer av valgt rolle” velg evt. ”Kan se denne beholderen med
innhold”. Når ferdig trykk på Lagre-knappen.
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For å få frem den nye rapporten på intranettet med en gang. Gå inn på Aksess Admin. Trykk på
Tøm chache og deretter Frisk opp. Den nye rapporten vil nå oppdateres hos alle brukerne.
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EKSEMPEL 2
Intranettet/Personalisering
Personalisering: Webletter kan personaliseres. Dette gjøres ved å klikke på ikonet vist på
siden.
Her kan du endre rekkefølgen på weblettene, ta bort de du ikke har bruk for. osv
Ved å klikke på ett av tallene inne i for eksempel webletten ”Nøkkeltall” åpnes
økonomirapporteringen i eget vindu. Om du velger å kjøre en ny rapport i
økonomirapporteringen fra dette vinduet, må den lagres før den kan publiseres til Aksess.

Skal det kjøres større rapporter, kan det være greit å lage en egen side til disse. Slik at de ikke
opptar stor plass i beholderen. Rapporten blir også svært lite brukervennlig om vinduet den
vises i er for lite.
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