
Rev. 11. marts 2015 

 

 

Side 1 af 9 

Oprettelse af generelle Opslag 

Indledning 
Først kopieres hvert af de tidligere programopslag (afsnittet PhD Call), hvorefter det tidligere 

overordnede opslag/Group Call-opslag (det, der står med fed) kopieres (afsnittet Group Call).  

 

 

PhD Call 
1. Find det tidligere opslag under Ledige stillinger

 

 

2. Gå ind på fanebladet Oversigt på det tidligere opslag og klik på Kopier

 

Det kopierede opslag åbner automatisk. Det er navngivet med Copy of foran navnet på det 

oprindelige opslag 
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Punkt 3 og 4 skyldes en fejl ved peoplexs. Det er gentagne gange blevet fejlmeldt, men stadig ikke 

rettet. [10.03.2015] 

3. Klik på fanebladet Opgaver. Tjek, at der er markeret i filteret Ledige stillinger, hvis ikke, så 

markér denne og klik Anvend. Klik på ”Tilføj opgave” 

 
 

4. Vælg PhD Call og klik på Gem 

 
 

5. Klik på Opgaveopdatering
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6. Ret titlen og datofelterne. Tilføj eventuelt information i feltet areas/projects. Klik på Gem

 
 

7. Vælg statussen Awaits start of call i højre side og klik på Gem og tilføj 

 

Forfaldsdatoen bliver automatisk sat til statsdatoen for opslaget. På denne dag bliver status 

automatik ændret til Awaits end of call og forfaldsdatoen til datoen for opslagets udløb 

 

 

 

  



Rev. 11. marts 2015 

 

 

Side 4 af 9 

8. Klik på fanebladet Portal. Dobbelttjek, at datoerne øverst på siden er korrekte. Hvis ikke, så 

ændres de på fanebladet Ledige stillinger 

 

 

9. Vælg den portal, der slutter på ”vacancies prog” og klik på Offentliggør 

 

Hvis der ændres data skal stillingen offentliggøres igen, for at ændringer bliver vist i opslaget.  

 

 

 

  

Gentag dette for alle programmer/stillinger 
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Group Call 
 

Til Group call skal ID’eren fra programopslagene anvendes. Disse kan findes i filteret Til oprettele af 

calls. Åben filteret i en ny fane, kopier ID’erne til et dokument eller skriv dem ned. Det er vigtigt, at 

det er tydeligt, hvilket ID, det tilhører hvilket programsopslag.  

1. Find det tidligere Group Call under Ledige stillinger. De er med fed skrift. 

 

 

2. Gå ind på fanebladet Oversigt på det tidligere Group call og klik på Kopier
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Det kopierede opslag åbner automatisk med Copy of foran navnet på det oprindelige opslag 

 

 

Punkt 3 og 4 skyldes en fejl ved peoplexs. Det er gentagne gange blevet fejlmeldt, men stadig ikke 

rettet [10.03.2015].  

3. Klik på fanebladet Opgaver. Klik på ”Tilføj opgave” 

 

4. Vælg PhD Call og klik på Gem 

 
5. Klik på Opgaveopdatering 
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6. Slet Copy of. Ret data i Vacancy-feltet. Det er vigtigt, at du ikke sletter <b> </b> da det er 

koderne for, at overskriften står med fed i Ledige stillinger.  

Ændre datoerne og klik på Gem

 
 

7. Vælg statussen Awaits start of call i højre side og klik på Gem og tilføj 

 

Forfaldsdatoen bliver automatisk sat til statsdatoen for opslaget. På denne dag bliver status 

automatik ændret til Awaits end of call og forfaldsdatoen til datoen for opslagets udløb 

 

 
 

8. Klik på fanebladet Portal. Dobbelttjek, at datoerne øverst på siden er korrekte. Hvis ikke, så 

ændres de på fanebladet Ledige stillinger 
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9. Klik på Source for det felt, hvor opslagsteksten står. 

 
 

10. I kildekoden til opslaget ændres tallet efter ”VacatureID= til ID’erne fra de nye opslag. Det er 

meget vigtigt, at det kun er tallet, der bliver ændre, ikke de omkringliggende tegn.  

 

Hvis der skal rettes datoer og tekst i selve opslaget, gøres dette også i source-view, for at 

være sikker på, at der ikke bliver slettet vigtig kode.   

Klik på det lille ikon ved siden af Source for at få et større billede 
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11. Klik på Souce igen, for at se, hvordan opslaget ser ud i klar tekst. Klik på Gem

 
 

12. Vælg den portal, der slutter på ”vacancies main” og klik på Offentliggør. Tjek eventuelt 

eksempel. 

 

Hvis der ændres data skal stillingen offentliggøres igen, for at ændringer bliver vist i opslaget.  

 


