
 

 

Vejledning til opsætning af  
dimensionsafhængigheder  
i RejsUd 
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Denne vejledning viser, hvordan dimensionsafhængigheder (eller objektforbindelser, som det kal-

des i RejsUd) opsættes. Opsætningen af objektforbindelser mellem dimensioner har til formål at 

sikre, at brugeren kun får vist relevante dimensionsværdier. Dermed er der mindre risiko for, at 

brugeren begår en fejl eller bliver overvældet af for mange muligheder.  

 

I eksemplet ses en objektforbindelse mellem dimensionerne Sted og Projekt. I RejsUd er det defi-

neret, at såfremt brugeren i Sted-dimensionen har valgt en værdi, der er i intervallet mellem 1600 

og 1699, så skal der kun vises dimensionsværdier i Projekt-feltet, der er i intervallet mellem 16000 

og 16999.  

 

 
 

1 Objektforbindelser 
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I denne vejledning tages der udgangspunkt i, at vi vil oprette en objektforbindelse mellem dimensi-

onerne Sted og Projekt: Hvis brugeren vælger en Sted-dimensionsværdi, der starter med 16XX 

(f.eks. 1610), så skal der i Projektdimensionen kun vises værdier, der starter med 16XXX.  

Med andre ord: Vi vil gerne definere, at hvis der vælges en Sted-værdi inden for intervallet 

1600 og 1699, så skal der kun kunne vælges Projektværdier i intervallet 16000 til 16999.  

1) Indledningsvist er det nødvendigt at definere, at Projekt-dimensionen skal have Sted-

dimensionen som hovedgruppe.  Dette gøres under Stamdata > Objekter > Objektgrupper 

 

2) Klik på kikkerten og vælg den objektgruppe (dimension), hvis værdier skal afhænge af den 

valgte værdi i en anden dimension. Idet vi i dette eksempel ønsker, at Projekt-

dimensionens værdier skal afhænge af, hvad der er valgt i Sted-dimensionen, vælger vi 

objektgruppen Projekt: 

 

 

 

 

 

 

2 Definér hovedgruppe 
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Herefter kan du se dimensionens opsætning. Bemærk HovedgruppeID’et.  

 

3) Vælg Hovedgruppe-ID for dimensionen.  

Idet vi i dette eksempel ønsker, at Sted-dimensionen har indflydelse på, hvilke værdier der 

vises i Projekt-dimensionen, vælges Sted som hovedgruppe for Projekt-dimensionen:  

 

Klik på disketten, og luk vinduet.  

Du skal være opmærksom på rækkefølgen af dine dimensioner. Sted-dimensionen kan være ho-

vedgruppe for Projekt, idet Sted er placeret før Projekt i kontostrengen:  

 

I ovenstående eksempel ville Sted også kunne fungere som hovedgruppe for Formål, men ikke for 

Delregnskab. Bemærk også, at en dimension kun kan have én hovedgruppe, dvs. der er højst én 

anden dimension, der kan have indflydelse på, hvilke værdier der bliver vist i dimensionsfeltet.  
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I forrige afsnit sammenkoblede vi Sted-dimensionen og Projekt-dimensionen. I dette afsnit define-

rer vi, at hvis der vælges en Sted-værdi inden for intervallet 1600 og 1699, så skal der kun kunne 

vælges Projektværdier i intervallet 16000 til 16999. 

4) Gå ind under Stamdata > Objekter > Objektforbindelser 

 

5) Klik på ”+”-tegnet for at tilføje en ny objektforbindelse 

 

 

 

3 Definér objektforbindelse 



  Side 6 af 8 

 

6) For at oprette en ny objektforbindelse, skal 6 felter udfyldes. Vi starter med de 3 første, 

som alle omhandler den dimension, som skal være afgørende for, hvad der vises i en an-

den dimension.   

 

I. GruppeID: Vælg den dimension, hvis værdi skal afgøre, hvilke dimensionsværdier, der skal 

kunne vælges i en anden dimension. 
 

I eksemplet er dimensionen Sted valgt, idet vi ønsker, at den valgte værdi i denne dimension 

skal være afgørende for, hvilke værdier vises i Projekt-dimensionen.   

 

II. Objekt-ID: Vælg den dimensionsværdi, som er den første i intervallet af dimensionsværdier 

for GruppeID’et.    

 

I eksemplet er indtastet 1600, idet en given værdi i intervallet mellem 1600 og 1699 i Sted-

dimensionen skal afgøre, hvad der vises i Projekt-dimensionen.   

 

III. Maks. Objekt-ID: Vælg den dimensionsværdi, som er den sidste i intervallet af dimensions-

værdier for GruppeID’et.  

 

I eksemplet er indtastet 1699, idet en given værdi i intervallet mellem 1600 og 1699 i Sted-

dimensionen skal afgøre, hvad der vises i Projekt-dimensionen.   

 

OBS: Hvis du ikke arbejder med intervaller, og f.eks. vil have, at afhæn-
gigheden kun knyttes op på værdien 1600, så indtast blot 1600 i både 
ObjektID og Maks. ObjektID 
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7) Dernæst skal det defineres, hvilke værdier der skal vises i Projekt-dimensionen, såfremt 

der er valgt en værdi mellem 1600 og 1699 i Sted-dimensionen.  

 

A. Forbindelsesgruppe: Vælg den dimension, hvis værdier skal afhænge af, hvad der er valgt 

i en anden dimension.  

 

I eksemplet er dimensionen Projekt valgt, idet vi ønsker, at værdierne i denne dimension 

afhænger af, hvad der er valgt i Sted-dimensionen 

 

B. Forbindelsesobjekt-ID: Vælg den dimensionsværdi, som skal være den første i intervallet 

af dimensionsværdier for Forbindelsesgruppen.    

 

I eksemplet er indtastet 16000, idet der skal vises dimensionsværdier i intervallet 16000 og 

16999 i Projektdimensionen.  

 

C. Maks. forbindelsesobjekt-ID: Vælg den dimensionsværdi, som skal være den sidste i in-

tervallet af dimensionsværdier for Forbindelsesgruppen.    

 

I eksemplet er indtastet 16999, idet der skal vises dimensionsværdier i intervallet 16000 og 

16999 i Projektdimensionen.  

 

 

Således har vi defineret, at der i Projektdimensionen vil blive vist værdier i intervallet mellem 16000 

og 16999, såfremt der er valgt en værdi i Sted-dimensionen i intervallet mellem 1600 og 1699.  
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Forhold du skal være opærksom på:  

 

1) Eksemplet i denne vejledning har taget udgangspunkt i, at såfremt man valgte en værdi 

mellem 1600 og 1699, så skulle man kun kunne vælge et specifikt interval i Projekt-

dimensionen. Men hvis vi ønskede, at dimensionværdierne f.eks. skulle være mellem 800 

og 1699, så ville vi skulle oprette to objektforbindelser: Én for 800-999 og én fra 1000 til 

1699. Dette skyndes, at der skal være det samme antal cifre i ObjektId’et og Maks. objek-

tID. Det samme gælder for ForbindelsesobjektID og Maks. Forbindelsesobjekt.  

 

2) I vejledningen arbejdede vi med intervaller (både for Sted-dimensionen og Projekt-

dimensionen). Hvis intervaller ikke er ønskeværdige, skal der bare indsættes den samme 

værdi i ObjektId/ Maks. objektID og ForbindelsesobjektID/Maks. forbindelsesobjektID.  

 

3) Hvis et specifikt felt ikke bør indeholde nogen værdi, så indtast blot et #-tegn i Forbindelse-

sobjektID-feltet.  

 

  

4 Tips, regler og råd 


