Administrationsflow for tildeling af
loginmetode
Inden brugeren kan tildeles en loginmetode s kal administrator opretter brugeren i enten
● Mobilize Me h
 ttps://mobilize.arosii.com eller
● PlaNets Brugeradministration https://planet.arosii.com/admin
alt efter hvilket eller hvilke værktøjer brugeren skal benytte.
I værktøjet user-admin (Brugeradministration for enten PlaNet eller Mobilize Me) kan
administrator tildele den oprettede bruger en anden loginmetode end standard loginmetoden
Lokal, som er login med brugernavn og adgangskode.
Ændres loginmetoden for brugeren til Kombit eller NemID genereres en registreringskode, der
skal udleveres til brugeren, og som denne skal benytte ved første login.
OBS: Vær opmærksom på at brugeren inden tildeling af Kombit loginmetoden skal være tildelt
adgang til Kombit Context Handler i deres organisations it-afdeing for at de kan logge ind i
værktøjerne.
Her er link til user-admin, hvor loginmetode for brugere styres:
https://app.mobilize-me.com/user-admin/system
Vælg det system du ønsker administrere brugere for.
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Her er PlaNet valgt:

Filter
Som standard er filteret A
 ktiv slået til, så kun de aktive brugere vises.
Herunder er mulige Filtre vist.
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Filter specifik gruppe

Gruppen Madlavning er valgt:

Valg af bruger
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Filter Gruppetræ
Ved valg af filter Gruppetræ vises alle brugere fra valgte start i træet - Valgte gruppe og alle
grupper under den valgte gruppe.
På screenshot er BM - testgruppe v
 algt og alle grupper under vises, altså
●

BM - testgruppe
○ Madlavning
■ Strikkegruppen
○ Rengøring etc.
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Filter på både Gruppetræ og Specifik gruppe

Side 5 af 9

Søgning
Ved søgning søges der i brugernavn, fornavn og efternavn. Der søges på hele eller alle ord som
de er indtastet i søgefeltet. Du skal tryk på Enter for at søge.
Der benyttes altså i kke AND eller OR operation.
Her er søgt på Do.

Her er søgning på F:
Resultatet er visning af alle brugere som indeholder “F” i brugernavn, fornavn eller efternavn.
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Tildeling af loginmetode
Som standard er loginmetoden for én bruger sat til Lokal. For at tildele en bruger en anden
loginmetode skal du klikke på brugeren:
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Loginmetoden Lokal kræver ikke en registreringskode. Vælger du derimod Kombit eller Nemid
genereres der en registreringskode på 6 tegn som skal udleveres til brugeren, som denne skal
benytte i forbindelse med første login i værktøjet.
For at skifte loginmetode skal du under Handlinger vælge +

Der genereres nu en registreringskode

Status er herefter igangværende og skifter til Aktiv, når brugeren er logget ind med succes.
Du har mulighed for at ændre loginmetode på en bruger. Det gør du ved at trykke på
skraldespanden udfor den valgte loginmetode og vælge Ja i dialogenboksen.

Din loginmetode bliver sat til Lokal og du kan herefter vælge loginmetoden igen og derved få
genereret en ny registreringkode som kan udleveres til brugeren.
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Skift mellem PlaNet og Mobilize Me user-admin
For at skifte mellem styring af brugere i enten PlaNet eller Mobilize Me skal du trykke på log-out
knappen i øverst højre hjørne.
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