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Oprettelse af dokument

FORMÅL

I forbindelse med release 5.0, er der sket en ændring af oprettelsen af brugere. Tidligere skulle denne oprettelse ske
hos Netcompany, men nu kan den enkelte kommune selv foretage oprettelse og redigeringen af sine brugere via STS
Adgangsstyring.
Formålet med denne vejledning er derfor, at den enkelte kommune blive vejledt i, hvordan oprettelsen og
redigeringen af eksisterende brugere til Administrationsportalen sker.
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BRUGERROLLER

Det er muligt at tildele to forskellige brugerroller – Sikkerhedsansvarlig og Dataadministrator.
Dataadministratorrollen kan give adgang til et eller flere dataområder.
Brugerrollen Sikkerhedsansvarlig håndterer adgangen til hvilke dataområder på S-FTP-serveren den dataansvarlige
skal have adgang til. Det betyder at den Sikkerhedsansvarlige både kan oprette nye brugere til S-FTP serveren samt
redigerer eksisterende brugere.
En bruger kan tildeles begge roller.
Bemærk
Det er vigtigt at skelne mellem, at den Sikkerhedsansvarlige håndterer adgangen til S-FTP serveren, mens
Dataadministrators adgang til dataområderne på Administrationsportalen på eflis.dk, håndteres og styres via STS
Adgangsstyring.
I nedenstående tabel, kan du se hvad rollerne Dataadministrator og Sikkerhedsansvarlig kan se og tilgå på
Administrationssiden på eflis.dk
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DATAADMINISTRATOR
Datakvalitet

Kan tildeles et eller flere af flg. Dataområder:


Borger



Personale



Skole



Udsatte børn og unge



Voksen-Handicap



Ældre



Økonomi



Beskæftigelse



Sundhed



Fravær*

SIKKERHEDSANVSVARLIG
Kan se alle dataområder for alle kommuner
men ikke ”Info” ikon.

Kan se alle dataområder for alle kommuner, men har kun
”Info” ikon for egen kommune og de dataområder de har
adgang til.
*Der er tale om fravær vedrørende dataområdet personale.

DAK-rapporter

Kan se publicerede DAK-rapporter for de dataområder som

Kan ikke se DAK-rapporter.

de har rettigheder til.

Kan se rapporter med kommunespecifikke data.

Bestilling af data

Valgmulighederne for de forskellige bestillingstyper

Kan ikke bestille datapakker.

(Engangsbestilling, Månedsabonnement, Ugentligt
abonnement eller Dagligt abonnement), er afhængig af
hvilket snitflader den enkelte kommune har.
Du kan læse mere om bestilling af datapakker her.

Datapakkekørsler

Kan se alle kommunes datapakkerkørsler.

Kan se alle kommunes datapakkerkørsler.

Brugere

Har læseadgang til egne rettigheder samt læse adgang til S-

Har læseadgang til egne rettigheder samt

FTP brugere.

læse adgang til S-FTP brugere.

Kan oprette nye fejl og ændringer,

Kan oprette nye fejl og ændringer.

Kan se alle indmeldte fejl og ændringer for kommuner.

Kan se alle indmeldte fejl og ændringer for

Fejl og ændringer

kommuner.

Nøgletalskommentarer

Kan læse eksterne nøgletalskommentarer.

Kan læse eksterne nøgletalskommentarer.

Kan læse interne nøgletalskommentarer, dog kun for egen
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kommune.

Kan læse interne nøgletalskommentarer, dog
kun for egen kommune.

Kan redigere/slette både interne og eksterne
nøgletalskommentarer, som oprettet af egen kommune.

Kan redigere/slette både interne og eksterne
nøgletalskommentarer, som oprettet af egen
kommune.

Menupunktet:

Ikke tilgængelig

Ikke tilgængelig

Overvågning og
brugsstatistik
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STS ADGANGSSTYRING

Det er i STS Adgangsstyring (Støttesystemet Adgangsstyring) som er KOMBIT centrale Adgangskontrolsystem, at
administrationen af både nye og eksisterende brugere og deres roller til Administrationsportalen sker.
STS Adgangsstyring håndterer de rettigheder for de medarbejdere i kommunen, som skal anvende de fælles
kommunale løsninger som er udbudt af KOMBIT, herunder Administrationsportalen på eflis.dk.
Det er derfor din kommunes STS projektleder som du skal have fat i, hvis du ønsker at få oprettet eller ændret din
bruger til Administrationsportalen.
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