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Dette er en quickguide til dig, der skal give en bruger adgang til SurveyXact systemet. Eksempel 1 beskriver oprettelse af nye brugere i SurveyXact, og 

eksempel 2-4 beskriver de mest brugte adgange. For yderligere information, se venligst Vejledning til Brugeradministratorer i SurveyXact. 

Brugeroprettelse 

Kan tildeles af: Brugeradministrator 

Eksempel 1: 

En bruger, som ikke har et login til 

SurveyXact, skal oprettes i systemet. 

Løsning: 

1. Klik på fanen "Brugere"

2. I mappen "Brugere", klik "Opret bruger"

BRUGERE 

v m Brugere : 

.:. Britta Brugeradminist rator .,.. 
Brugeradmin,srracor 

Adgang til en underorganisation 

Kan tildeles af: Organisationsmanager 

Eksempel 2: 

En bruger skal kunne administrere en 

underorganisation i SurveyXact, men 

skal ikke kunne give adgang til andre 

brugere. 

Løsning: 

1. Find den pågældende under

organisation i SurveyXact

BRUGERE 

Viser alle under "Demo a� nye brugerroller" Vis alle 

v • Demo af nye brugerroller

+.!. Opret bruger Britta Brugeradministrator .,.. 
Organ,sarionsmonager 

10 Opret organisationsadgang 

> m Brugere :

v • Human Resources

10 Opret organisat1onsadgang 

> Ll Employee Satisfaction Survey

Marketing : 

Eksempel 3: 

En bruger skal kunne administrere et 

område i SurveyXact og skal kunne 

give andre brugere adgang til 

underorganisationen. 

Løsning: 

1. Find den pågældende under

organisation i SurveyXact

2. K I pa "Opret A gang" un er

navnet på underorganisationen

3. Indtast brugernavnet på den bruger

som skal have adgang til

underorganisationen

nde bruger adgang til organisationen 

Brugernavn 

Rolle 

ndsbegrænsning 

Mette Målingsadgang 

Organisationsmanager 

Ingen t idsbegrænsning .,. 

[N"æne) Annuller) 

.,. 

Adgang til en måling 

Kan tildeles af: Målingsadministrator og 

Organisationsmanager 

Eksempel 4: 

En bruger skal have en begrænset 

adgang til en enkelt måling. 

Løsning: 

1. Find den pågældende måling i 

SurveyXact

BRUGERE 

Viser alle under "Demo a• nye brugerroller" Vis al e

" • Demo af nye brugerroller 

Britta Brugeradministr ... .... 
Organ,sationsmanager 

10 Opret organisationsadgang 

> m Brugere :

v • Human Resources 

10 Opret organisat1onsadgang 

v LI Employee Satisfaction Survey 

[ � Opret malingsadgang ] 

2. Klik på "Opret målingsdgang" under

navnet på målingen

3. Indtast brugernavnet for den bruger

som skal have adgang til målingen

4. Vælg hvilke dele af målingen, som

brugeren skal kunne arbejde i og tryk

"Ok"

https://www.surveyxact.dk/media/1450/dk-vejledning-til-brugeradministratorer-i-surveyxact-pdf.pdf



