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Teams 
 

Med den nye feature “Teams” kan man oprette grupper via “Rediger Min Profil”-siden – dvs. uden 

at man behøver være administrator. Teams er en ny måde at arbejde med grupper, hvor 

slutbrugerne selv kan oprette og nedlægge Teams/Grupper efter behov.  

 

 
 

Disse teams vil fungere ligesom de grupper, der er oprettet via administrationen, så de vil dukke op 

og kunne vælges i brugervælgeren rundt omkring i løsningen, når man f.eks. skal dele aftaler, 

varegrupper, favoritlister eller lign. 

Når man har klikket på Teams-fanen under Min profil, kan man se de teams, man er tilføjet samt 

dem, man selv har oprettet: 

 

 
I teams, man er medlem af men ikke administrerer, kan man ved at klikke på navnet se, hvem der er 

med i gruppen. Her kan man også vælge at forlade teamet: 
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Teams, man er administrator på, kan man inaktivere ved klik på den blå toggleknap. Så vil den ikke 

dukke op i brugervælgeren, før den igen bliver aktiveret. 

Man kan også slette gruppen ved at klikke på ”Slet team” og ved at klikke på blyanten, kan man 

redigere navnet på teamet. 

Hvis man klikker på navnet på et team, hvor man er administrator, får man lidt flere muligheder 

end i de grupper, hvor man blot er medlem. Det er her man kan tilføje og fjerne medlemmer og 

administratorer vha. brugervælgeren: 
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Bemærk at man altid selv som udgangspunkt er med i et team, man opretter. Det er dog muligt at 

forlade teamet igen, så længe man har valgt mindst én anden administrator. Klikker man “Forlad 

team” på sit eget team uden at have valgt andre administratorer, får man en dialogboks, hvor man 

bliver bedt om at vælge en administrator. Vælger man en administrator via denne boks og klikker 

OK i brugervælgeren, vil man automatisk forlade teamet samtidig. 

 

Når man vi oprette et team klikker man blot på “Opret nyt team”: 

 
Herefter kan man indtaste navn på sit team: 
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og gemme ved klik på det blå flueben: 

 
Så er teamet oprettet: 

 
Det lille 1-tal i parentesen indikerer, at der kun er ét medlem i teamet. Nu er det tid til at tilføje 

medlemmer og administratorer som beskrevet ovenfor. 
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Dataadministration 

Leverandørspecifikke leveringsadresser 
  

Det er nu muligt at specificere en bestemt leveringsadresse for hver enkelt leverandør. Det er dertil 

også muligt at sætte forskellige leveringsadresser til samme leverandør, afhængigt af hvilken del af 

ens organisation, ordren bestilles fra. Sidstnævnte mulighed gør sig kun gældende, hvis 

varesortimentet er forskelligt for de forskellige enheder. 

I den følgende tekst vil de tre scenarier blive gennemgået med konkrete eksempler og billeder. 

  

For at det skal være muligt at vælge en alternativ leveringsadresse er det nødvendigt, at den 

organisation eller enhed, man ønsker at koble en anden leveringsadresse op på, har angivet denne 

leveringsadresse i adresseadministrationen. 

  

Funktionen påvirker altså kun leveringsadressen og ikke faktureringsadressen. På den måde sikres 

den rigtige kontering og et retvisende forbrugsmønster i organisationen. 

  

Hvor finder du funktionen. 
Funktionaliteten findes i administrationsmodulet under ”organisationsadministration” 

 
  

Og herfra under ”standardleveringsadresser” 
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I rapporten vælges fanen ”Standard pr. leverandør”: 

 
Der ses nu fire kolonner. Henholdsvis ”organisation”, ”Leverandør”, ”Adresse” og ”Slettet”. 

-       Der vælges først hvilken organisation den leverandørspecifikke adresse skal gælde for her. 

-       Herefter hvilken leverandør det er gældende for. 

-       Så hvilken adresse, der skal påføres ordrer til denne leverandør. 

 
Når man har tilføjet de nye leverandørspecifikke leveringsadresser, vælges ”import”, og 

leveringsadresserne er nu registreret i løsningen. 
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Specifik leveringsadresse for alle ordrer til en specifik leverandør 

Funktionen bruges når alle ordrer fra en bestemt leverandør skal leveres til den samme adresse, 

uanset hvem der placerer ordren i organisationen. 

Et eksempel kunne være, at når der bestilles kontorartikler, skal de altid leveres på et lager for 

kontorartikler. Selv hvis der bestilles kontorartikler fra flere leverandører, skal disse blot have 

samme leveringsadresse for samme organisation. 

  

Der vælges i dette tilfælde en hovedorganisation, hvor alle har adgang til samme varesortiment, 

dernæst vælges hvilken leverandør, det skal gælde for, og til sidst vælges den adresse, som der 

skal leveres til. 

  

Specifik leveringsadresse for bestemte varer til en specifik leverandør 

Denne funktion er tiltænkt organisationer, hvor et varesortiment fra en leverandør opdeles på 

forskellige dele af ens organisation. Det kunne for eksempel være en organisation, hvor IT-udstyr 

bestilles af IT-afdelingen, men covers til tablets og smartphones må bestilles af resten af 

organisationen. 

  

Her vil man benytte enten forskellige aftaler med forskellige kataloger eller funktionen 

”varegrupper” i kontraktmodulet. Kravet er, at sortimentet skal være unikt for et afgrænset område 

af organisationen. 

Vi kan nu lave en varegruppe med covers til tablets og smartphones. Denne varegruppe deles med 

hele organisationen på nær IT, hvorimod det komplette katalog kun deles med IT-afdelingen. 

  

Det er nu muligt at sætte en specifik leveringsadresse for leverandøren til IT-afdelingen. Man 

undlader så at definere noget for resten af organisationen. På den måde vil ordre lavet af IT-

afdelingen til IT-leverandøren blive sendt til IT’s leveringsadresse og ordre lavet af resten af 

organisationen, vil følge den standardadresse, som er givet for den enhed/afdeling, der foretager 

bestillingen. 
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Varesøgning 

Delingsikon tilbage under favoritlister i varesøgningen 

Man har tidligere kunne holde musemarkøren over delingsikonet ved en favoritliste og se hvem en 

liste var delt med. Dette var midlertidigt forsvundet, men nu tilbage i løsningen. 

 

Eksempel: 

 
 

Generelt:  

Fastgjorte titler på alle kompakte listevisninger 
Vi har indført fastgjorte titler på alle listevisninger, hvor man har valgt den kompakte visning: 

 
 

Således vil man kunne se alle kolonnetitler, selvom man scroller ned i listen: 
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Bemærk: Denne funktion ikke vil være aktiv i Internet Explorer. 

 

Bestilling 

Obligatoriske felter i alternativ adresse 

Når en bruger vælger at indtaste en alternativ leveringsadresse, vil det nu blive vist, hvis et felt er 

obligatorisk og mangler at blive udfyldt. Man kan ikke vælge ”Gem” før alle påkrævede felter er 

udfyldte. 
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Mulighed for tilpasning af præfiks for rekvisitioner 
Tidligere var alle rekvisitioner givet præfikset “Draft-”, uden mulighed for at ændre dette. Der er nu 

lavet understøttelse for at tilpasse en sprognøgle, så man kan udskifte “Draft” med f.eks. 

“Rekvisition”, hvis dette ønskes. 

 

Aftaler 

Type-kolonne er ikke længere tom ved eksport fra kataloggodkendelse 
Tidligere kunne man opleve at kolonnen “Type” var tom ved eksport af kataloglinjer fra 

kataloggodkendelse. Dette er nu rettet og data eksporteres korrekt med i excel-filen. 

 

Deling med samme brugere i forskellige organisationer 
Tidligere kunne man opleve at det ikke var muligt at dele den samme aftale med en bruger i flere 

forskellige organisationer. Dette er nu rettet så deling fungerer fint, også selvom den samme 

brugere skal have den samme aftale delt. 

 

Kobling mellem aftaler og forbrug (når man har adgang til analysen) 
(Kræver kontrakt og analyse-produktet) 
 
Det er nu muligt ved brug af compliance-understøttelse at få forbrugstræk fra indkøbsanalysen 
trukket over på de enkelte kontrakter. Det giver helt nye muligheder for både at følge med i 
økonomien på udvalgte aftaler samt at få visualiseret forbruget under de enkelte aftaler.  
 
Brugerne behøver derved ikke nødt til at skifte over og lave rapporter i analysen – disse tal 
trækkes direkte over på kontrakterne, man kan se tallene i grafer, og man kan fremsøge kontrakter 
der er over, under, eller på forbrugs- og tærskelværdier.  
 
Løsningen virker med to muligheder:  
 

1. Mulighed for at vise forbrugt økonomi direkte på aftalen, som en sum af alt forbrug:  
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Dette er summerne fra fakturalinjerne, som via compliance er koblet på den enkelte aftale.  

 

2. Mulighed for at opsætte grafer på de enkelte aftaler med forbrugsdata 

 

 
 

Dette er fakturaene tilskrevet kontrakterne over tid.  

 

Denne feature binder elegant kontrakt og analyse sammen. 

 

IndFak 
 

Kommaer i gebyr 
IRD-5475 og IRD-5676 

Pop-up med information om gebyr, er tilrettet så der indsættes kommaer korrekt – før kunne et 

gebyr på fx 500DKK vises som ”50000” – men vises nu korrekt som ”500,00” 

 

Blanke felter i modtager-vælgeren 
Del af IRD-5653 

En bug gjorde at delinger med den samme bruger/gruppe, på forskellige niveauer i 

organisationshierarkiet, kun fik den ene af delingerne vist, mens anrde delinger stod som blanke 

felter i bruger-gruppe-vælgeren. Dette er tilrettet og brugere/grupper vil optræde ligeså mange 

gange, som der er foretaget delinger med dem. 

 

 

https://jira.miracle.dk/browse/IRD-5475
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-5676
https://jira.miracle.dk/browse/ird-5653
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Lokale ændringer af indlejring på delte dashboards 
IRD-5623 

 

Indlejringsfunktionen for dashboards er blevet låst på nedarvede dashboards, så brugere lokalt ikke 

kan sætte dashboards oprettet på fx IndFak Prod niveau, som indlejrede, da denne setting gælder 

for alle brugere der har adgang til dashboardet. Det er nu udelukkende ejeren af et dashboard, der 

kan ændre i denne indstilling. 

https://jira.miracle.dk/browse/ird-5623

