
Kære Alle  

 

Hermed status om fremdrift og aktiviteter i WorkZone-samarbejdet på Nat/Tech. 

 

Til orientering 

Brug ikke internet Explorer – og sæt din standardbrowser op til en anden browser 

Microsoft har konstateret en kritisk sårbarhed i internet Explorer og derfor må ingen bruge Internet 

Explorer mere. Alle skal derfor have en anden standardwebbrowser installeret fordi Link´s ellers vil åbne 

automatisk via internet Explorer. Ønsker man fuld udnyttelse af WorkZone, skal der vælges Microsoft 

Edge.  

 

Vejledning til at ændre standardwebbrowser: 

Dansk opsætning på computer: 

- Tryk på luppen nederst i venstre hjørne  
- Søg efter ”Funktioner” og vælg denne 
- Tryk på ”Apps og funktioner” 
- Tryk på ”Standard apps” 
- Under webbrowser vælges en anden browser ved at trykke på ikonet – vælg her Microsoft Edge 

 

Engelsk opsætning på computer: 

- Tryk på luppen nederst i venstre hjørne  
- Søg efter ”Settings” og vælg denne 
- Tryk på ”Apps and features” 
- Tryk på “Default apps” 
- Under web browser vælger anden browser ved at trykke på ikonet – vælg her Microsoft Edge 

 

Det er muligt at tage sine favoritter (favoritsider) med over i den nye browser. se vedhæftede 

vejledning. 

------------------------------------- 

 

 

Status på aktiviteter 



- Evaluering af 2. runde af implementeringen af forskningsansøgninger er afholdt 11. december 

2019. Alle institutter er nu informeret og undervist i forskningsansøgninger, det forventes 

derfor, at institutterne fremadrettet bruger denne proces for forskningsansøgninger. 

- Den engelske hjemmeside er oprettet. Her ligger en kvikguide samt vejledninger til 

forskningsansøgninger. Link til den engelske side: 

https://scitech.medarbejdere.au.dk/en/administrative-service-at-nat-and-tech/joint-filing-

principles-at-nat-tech/ 

- Der er ved at blive oprettet en SharePoint-side til superbrugerne, som skal bruges til videndeling 

på tværs af institutterne på Nat/Tech.  

- Udkast til revideret journalinstruks. Der er frist for indsendelse af jeres input den 31. januar.  

- Tjekliste med nyttig info til kvalitetssikring af forskerjournalisering i WorkZone er under 

udarbejdelse. 

Andet 

Ændringer/nye superbrugere – opdater løbende hvem der er superbrugere hos jer 

Hvis I får nye superbrugere eller der er ændringer til superbrugere på jeres institut skal I oplyse dette 

via: workzonesupport.st@au.dk. Superbrugerlisten skal gerne være opdateret løbende, da vi sender 

vigtige informationer til gruppen, som skal videregives ud i afdelingerne. 

 

Uddannelsesgruppe oprettes ikke da der ikke er indmeldt behov 

Da styregruppen ikke har modtaget emner som en uddannelsesgruppe kan arbejde med er det besluttet 

at der ikke pt. Oprettes en gruppe. Hvis I har emner eller spørgsmål relateret til uddannelse, er I 

velkomne til at sende dem til workzonesupport.st@au.dk, og så vil styregruppen vurdere, om emnerne 

skal videre til en arbejdsgruppe. 

 

Hjælp og support 

Har du brug for hjælp? Skriv til WZ-postkasse 

På hjemmesiden kan du finde yderligere hjælp til opdaterede processer og hjælp til WorkZone generelt: 

http://scitech.medarbejdere.au.dk/medarbejderservice-paa-st/faelles-journaliseringspraksis-paa-st/ 

 

Guide til hvordan man importerer favoritter fra Explorer til hhv. og Chrome og Edge 

 

 

Chrome:  

https://scitech.medarbejdere.au.dk/en/administrative-service-at-nat-and-tech/joint-filing-principles-at-nat-tech/
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- Åbn Google Chrome  

 

- Klik på de tre prikker øverst til højre 

 
 

- Hold pilen over Bogmærker og vælg importer bogmærker og indstillinger 

 

- Klik på rullemenuen og vælg Microsoft Internet Explorer – sæt flueben i de bokse, som du 

ønsker at importere 

 

 
 

- Vælg importér  

 

 

 

 

EDGE:  

 



- Åbn Microsoft Edge  

 

- Klik på de tre prikker øverst til højre 

 
 

- Klik på Favoritter 

 

- Klik på Importér favoritter  

 
 

- Vælg Internet Explorer og klik på Importer 

  
 

 

 

 


