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Rapporter i PhD-Planner (Basis) 

I PhD-Planneren er rapporter værktøjer, ikke filer med data. Rapporter har til formål at give et 

øjebliksbillede af plannerens data. En rapport kan også kaldes en opsætning. 

Data trukket vha en rapport vises enten direkte i planneren, eller eksporteres til Excel. Det er kun 

som Excel-eksport, at data kan gemmes for eftertiden. Disse filer kaldes også rapporter. 

 

I denne vejledning er rapporter defineret som værktøjet og ikke de data der udtages. 

Beskrivelse 
Rapporter kan oprettes i både Rekruttering og Talent Mangament. Det gøres under Kampagnestyring 

—> Rapporter og diagrammer. 

Selv om en rapport kan minde om et filter er der afgørende forskelle mellem de to værktøjer. 

 Rappporter er øjebliksbilleder og statiske. De kan ikke bruges til direkte at redigere data i 

planneren. 

— Filtre tilpasser sig dynamisk data og er beregnet til at manipulere dem direkte, fx for at 

sende massemails, slette grupper eller lyytte dem til arki . 

 Rapporter kan gemmes direkte som en fil til redigering i andre programmer. 

— Et filters resultat kan kun gemmes  ia en udskrift. 

 Rapporter kan gemmes som en skabelon, der gi er mulighed for at ændre nogle få 

søgekriterier. 

— I et filter kan kun ejeren ændre kriterier 
 

Rapporter kan trækkes på alle objekttyper og til en vis grad kombinationer deraf (se Figur 1)  

 Accounts 

 Kontaktpersoner 

 Medarbejdere 

 Planer 

 Anmodninger 
 

 

Figur 1 
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Præfabrikerede rapporter 
IT udarbejder løbende rapporter til brug for administratorer og til overordnede statistikker i 

årshjulet, fx til Danmarks Statistik. Alle rapporter fra IT er skabeloner. 

 

Rapporterne er sorteret i mapper, der afspejler, hvilken type data, der trækkes eller hvilket team, der 

har adgang til det (se Figur 2) 

 

 
Figur 2 

 

Fx indeholder folderen Students rapporter, der trækker data fra objektet Medarbejder. Statistics 

indeholder rapporter til fx Danmarks Statistik og BPHD indeholder rapporter, der specifikt tilgodeser 

behov defineret af BSS' phd-administratorer. 

 

Mappen Mine personlige rapporter (My personal custom reports) er tilknyttet den enkelte ph.d.-

administrator og egne rapporter bør gemmes i denne mappe. Som udgangspunkt kan en rapport kun 

bruges og redigeres af den bruger, der har oprettet rapporten. For at andre også kan bruge den skal 

man gemme den i en fælles folder, evt. som en skabelon, og ændre ejerskabet, jvf. afsnittet Ændring 

af ejerskab. 
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Opsætning af en rapport 
Der er normalt syv skærmbilleder, man skal igennem for at oprette en simpel rapport. Seks 
skærmbilleder, hvis man redigerer en eksisterende. 

1. Under Kampagnestyring —> Rapporter og diagrammer klikkes på knappen Tilføj rapport. 

Her vælges rapporttypen, dvs. hvilket objekt eller hvilken kombination af objekter, man vil lave 
en rapport på (se Figur 3). Det er kun her, man kan vælge rapporttypen. Er en rapport gemt, kan 
man ikke ændre objektet eller kombinationen, den trækker data fra. Fortryder man valget, skal 
man begynde forfra. 

NB! Det kan være en god ide at lave nogle basisrapporter, som man gemmer og ændrer til senere 
brug i sin personlige mappe. Fx en rapport på Medarbejder-objektet, der indeholder cpr, 
indskrivnings- og afslutningsdato, dato for aflevering af dissertationen samt dato for 
modtagelsen af konferering og afslutningstype. Ved at gemme den under et nyt navn og tilrette 
den, kan man spare en del tid. Det er især nyttigt ved rapporter, der kombinerer objekter (planer 
& målsætninger, anmodninger & medarbejder etc.). 

Vælg typen og klik på Next 

 
Figur 3 

2. I næste billede  ælges formatet på rapporten (se Figur 4). De tre typer definerer, h ordan data 
samles og  ises. Som regel benyttes den simple form, der er  algt som standard. Den er også 
nemmest at efterbehandle i Excel. 

Vælg evt. en rappporttype og klik knappen Next. 

 

Figur 4 
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3. Næste billede  iser, h ilke data man kan hente i det  algte objekt, i dette tilfælde Contacts 
(Kontaktpersoner) (se Figur 5).  
Vejledningen Feltliste til filtre og rapporter gi er et o erblik o er felternes indhold (30.10.2012: 
pt. dækker  ejledningen kun objektet Medarbejdere) 
Vælg de ønskede felter og klik på knappen Next. 

 

Figur 5 

4. Siden i Figur 6  iser mulighederne for at an ende summering på enkeltfelter. Excels  ærktøjer 
fungerer bedre og det anbefales at springe denne side o er. 
Klik på Next 

 

Figur 6 

http://psys.au.dk/vejledninger/adm-vejledninger/
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5. Listen på næste skærmbillede  iser fra top mod bund, i h ilken rækkefølge kolonnerne  ises i 
resultatet. (se Figur 7) 

Man kan ændre på rækkefælgen ved at vælge dem enkeltvis og klikke på knapperne Top, Up, 
Down eller Bottom. Man kan flytte flere felter samtidig ved at holde CTRL-tasten nede og klikke 
på de linjer, man ønsker at markere til flytning. 

Afslut ved at klikke på Next 

 

Figur 7 
 

6. I næste billede  ælges rapportens layout.  
Nederst  ælges om rapporten skal  ises på skærmen (HTML) i planneren eller om det skal 
gemmes som en Excel-fil. (Se Figur 8) 
Klik på Next. 

 

Figur 8 
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7. I det sidste skærmbillede sættes kriterierne, der bruges for at udtage data (se Figur 9). Fra 
top mod bund: 

a. Standardfilteret, der bruger et datofelt som afgrænsning 
b. Det avancerede filter, h or man kan ud ælge  ærdier fra alle tilgængelige felter (dog 

maksimalt ni) 
c. En mulighed for at begrænse antallet af resultatlinier, d s. h or mange linjer af 

resultatet man ønsker at se. Muligheden Alle betyder i praksis 5.000 linjer. Har man 
mere end det, skal man  ælge Brugerdefineret og sætte tallet til 99.999 

d. Valg af feltet til sorteringen 

 

Figur 9 

Klik Finish for at se resultatet (se Figur 10 - dog uden data). 

 

Figur 10  
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Bemærk øverste venstre hjørne i resultatet:  

 

Figur 11 

I dette eksempel står der, at rapportværktøjet endnu ikke er gemt, en dato for trækket, hvilket 
objekt, data er trukket fra og rapportens navn, når den er gemt. Linket Customise giver mulighed for 
at redigere værktøjet og er kun tilgængelig for ejeren af det. 

Rapporten er ikke gemt endnu. Klik på linket Customise for at komme tilbage til den sidste skærm. I 
bunden af det sidste trin i processen ses disse knapper 

 

Figur 12 

Indtil rapporten er gemt første gang bruges knappen Save as til at gemme opsætningen af rapporten. 
Efterfølgende vil der også være en Save knap (se Figur 13) 

 

Figur 13 

Proceduren for at gemme er den samme hver gang, uanset om det er første eller tiende gang man 
gemmer opsætningen: 
Skriv et navn i det øverste felt, evt. en beskrivelse af, hvad rapporten gør, marker den folder, som 
rapporten skal gemmes under og klik Save. 

En rapport, der er gemt på denne måde, kan startes ved at klikke på Run (Kør) i hovedmenuen. 

Forskellen mellen Save og Save as er, at førstnævnte mangler muligheden for at gemme en rapport 
som Template (skabelon). 
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Skabeloner 
Rapporter har ofte stor genbrugsværdi. En af fordelen er, at man kan ændre opsætningen og tilpasse 
den et aktuelt behov ved at fjerne felter eller ændre søgekriterierne. Det har dog den ulempe, at 
man ikke altid kan være sikker på, at den rapport man sidst brugte for en måned siden stadig har den 
forventede form. 

For at sikre en rapport mod at blive ændret, kan den gemmes som en skabelon. 

Man ved, at man har med en skabelon at gøre, hvis man klikker Run og får følgende skærmbillede: 

 

Figur 14 

Man har i en skabelon kun mulighed for at ændre standardfilteret, om man medtager data fra arkivet 
og om det skal vises på skærmen eller gemmes som en Excel-fil. Standardfilteret sættes af ejeren og 
det er kun ejeren, der kan rette en skabelon til. 

Alle rapporter fra IT er skabeloner. 
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Konventioner for at gemme rapporter 
Begræns antallet af skabeloner! 

Erfaringen siger, at mængden af skabeloner let kan blive uoverskuelig. Lav hellere en rapport, der har 
for mange data og slet det overflødige i Excel end at lave to rapporter, der kun adskiller sig med 
nogle få kolonner. 

 Rapporter skal gemmes i den personlige mappe, medmindre man  il dele sin rapport med 
andre. 

 Vil man dele sin rapport med sit team, skal man ændre ejerskabet til A-, B-, H- eller SPHD 
Admin og gemme rapporten i den rele ante team-mappe (A-, B-, H- eller SPHD). 

 Vil man dele en kopi af sin rapport med en anden administrator, gemmer man en kopi i 
mappen ♢ Temporary, ændrer ejerskabet til modtageren, som henter den og gemmer 
rapporten i sin egen personlige mappe. 

 Skal en rapport deles med alle skoler, gør man ligesom i punkt 2 o enfor og sender besked 
 ia phditsupport@psys.au.dk, som gør den tilgængelig i en af de ø rige mapper og gi er 
besked til superbrugerne. 

NB! Inden en rapport bliver lagt ud til endeligt brug, skal Description-feltet udfyldes med et par ord 
om rapportens indhold, formål og aftager! De fleste vil opleve, at man efter blot nogle få dage har 
glemt alt om netop disse detaljer. 
 

Deling af rapporter med andre administratorer 
Rapporter er ligesom filtre personligt ejet, og kan som udgangspunkt ikke deles med andre. Ønsker 
man at andre brugere skal kunne bruge en rapport man har lavet, skal rapporten eller en kopi af den 
tildeles denne bruger. 

 

 

En rapport kan deles med flere brugere på følgende to måder: 

 Man la er en kopi af rapporten og ændrer ejerskabet. Det gi er modtageren mulighed for at 
redigere den udga e af rapporten. 
Fordel: Den nye ejer kan tilrette kopien efter eget beho . 
Ulempe: Der er mere end én rapport, der er identiske eller nær-identiske. 

 Man la er en kopi af rapporten og ændrer ejerskabet til den såkaldte Team-ejer, som er en 
særlig bruger, der repræsenterer alle teamets/skolens brugere. 
Fordel: Alle i team'et kan bruge rapporten og der er kun én udga e af den. 
Ulempe: Man skal hen ende sig til AU IT for at ændre i den. 

Giver man en rapport rapport til team-ejeren, skal den gemmes som en skabelon. 

Ændrer man derimod ejerskabet til en ph.d-administrator, kan den gemmes som en almindelig 
rapport. 

 

 

 

 

Er en rapport tildelt en anden bruger uden at der er lavet en kopi, mister 

man adgangen til den 

Vigtigt! 

Ændrer man ejerskabet til en rapport og gemmer den i mappen My 

personal custom reports skulle man tro, at den gemmes i modtagerens 

personlige rapportfolder. Det gør den ikke! Det, der sker er, at ingen kan se 

eller genskabe den. Heller ikke IT 
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Ændring af ejerskab 
Når en rapport er færdig og testet i ens personlige mappe, gemmer man en kopi under et nyt navn 
samme sted. 

Åbn igen rapporten til redigering og klik på knappen Schedule (Plan), hvorefter følgende skærm 
dukker op: 

 

Figur 15 

Nederst under overskriften Owner (Ejer) klikker man på rullemenuen for at få en liste over mulige 
ejere. Ikke alle brugerkonti får den samme liste, men alle ph.d-administratorer burde kunne se deres 
overordnede team-bruger "xPHD Admin", hvor "x" står for et af bogstaverne A, B, H eller S. Man må 
ikke vælge UPHD som ejer. Rapporter, der er tildelt UPHD og ikke oprettet af IT, vil blive slettet.  

Når man har valgt bruger og klikket Save skal man gemme rapporten på ny. Det anbefales at gøre det 
som en skabelon under et nyt navn. 
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Tips 

 Det er sjældent at en rapport er præcis som man ønsker, den første gang den kører. Indtil 
den er, som den skal  ære, er det en fordel kun at  ise den på skærmen, e t. med en 
begrænset datamængde. Gem den derfor som HTML indtil den er færdig. 

 En rapport, der  ises som HTML har links. Følger man disse links kan man se og redigere de 
bag ed liggende data, fx studenteroplysninger. Dette afspejler sig ikke i rapporten, j f. 
forskellene mellem filtre og rapporter. H is man bruger browserens Back-knap for at  ende 
tilbage til rapporten får man derfor den oprindelige tilstand og skal opdatere den  ha. 
knapperne View/Run (Vis/Kør). 

 Det er muligt på eth ert tidspunkt under redigeringen af en rapport at afprø e den  ed at 
klikke på Run report eller at gemme rapporten, når man er tilfreds med resultatet. Knappen 
Save as sørger for den detalje. 

 

 

 

 


