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Vejledning til opdatering af excel ark i forbindelse med overgang til ny LDV 
AU skal overgå til en ny version af LDV, så AU er på niveau med resten af staten mht. til versionen af LDV. 

Excel ark som er baseret på den nuværende udgave af LDV , dvs. alle ark som ikke er opdaterede som 

beskrevet i denne vejledning, vil ikke blive opdateret med ny data efter overgangen til ny LDV. Overgangen 

gennemføres fra og med juni, dvs. at det kun er den nye LDV som opdateres med data fra og med juni.  

Der er forskel på om der opdateres et ark fra AU_LDV eller et ark med de historiske data via ØS_LDV. 

Forskellen er hvilken data source der skrives ind.  

 

Opdatering af excel ark både AU_LDV eller ØS_LDV 
Hvis du skal opdatere et excel ark, så gå ind på ny citrix (https://citrix.au.dk) og åbn excel: 
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Derefter åbnes det ark, som du gerne vil opdatere, så det har adgang til den nye udgave af LDV 

 

 

Aktiver arket og gå ind i data – forbindelse – egenskaber 
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Vælg Definition.  

AU_LDV (nye data) 
Derefter erstattes PAUOESLDV1 med LDVSERVEREN .  

 

ØS_LDV 
Her erstattes PAUOESLDV1 med sqlarkiv01 

 

Både AU_LDV og ØS_LDV 
Resten af vejledningen er ens for begge opdateringer 

Efter opdatering trykkes OK. 
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Klik Ja til dette 

 

Derefter indlæses data igen fra den nye LDV. 

Klik på luk.  

 

Tabellen trækker nu på data fra det nye LDV eller den nye udgave af det historiske LDV. Bemærk, at hvis du 

har flere tabeller i samme ark, så kan de trække på forskellige forbindelsesfiler, men det vil fremgå under 

projektmappeforbindelser (se billede ovenfor, hvor der så vil stå flere forbindelser i stedet for en). 

Hvordan kan man se om arket trækker på AU_LDV eller ØS_LDV 
Under forbindelser - definition kan du også se hvilken database et excel ark trækker på, hvis du er i tvivl.  
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Data source (2) Initial Catalog (1) Hvad 

PAUOESLDV1 AU_LDV Slukket miljø - AU_LDV  

PAUOESLDV1 OESLDV_SLS 

Slukket miljø - ØS_LDV 

Historisk data 

LDVSERVEREN AU_LDV 

Nyt miljø - LDV data for 

indeværende og 2 tidligere år 

SQLARKIV01 OESLDV_SLS Nyt miljø - Historiske LDV data 
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Mest almindelige problemer 
Dette er de to mest almindelige problemer med opgradering. 

Fejl ved opdatering af ark pga. dimensioner 
Efter definitionen er opdateret får man en fejl som f.eks.: 

 

Eller en anden query.  

Dette kan ordnes ved at fjerne nogle af de valgte dimensioner (Gøre tabellen mere simpel). Opdatere arket 

og derefter sætte dimesionerne på igen. 

Fejl ved opdatering af ark til forkert database 
Hvis du forsøger at opdatere et ØS_LDV ark med historiske data til den nye udgave af LDV (ikke historisk 

LDV), så giver det en fejl som dette: 

 

 Hvis du gerne vil lave en sådan opdatering fra historisk ØS_LDV til nye data i LDV, så skal både Data Source 

og Initial Catalog opdateres. Se tabellen ovenfor.  

Åbning af LDV-filerne 
Alt efter om du har fået omlagt din pc til det uni-brugernavn, så kan du åbne filerne direkte fra din egen 

computer udenom citrix efter de er omlagt til den nye LDV.  

Eksport af forbindelsesfil 
Det er ikke nødvendigt at lave en eksport af forbindelsesfilen. Det er en mulighed, som kort beskrives her. 

Det kan være en fordel at eksportere forbindelses filen, hvorvidt det giver en fordel afhænger af hvordan 

man har brugt AU-LDV eller vil bruge LDV fremadrettet. I det nedenstående forklares blot hvordan det 

gøres og nogle af de overordnede muligheder og eventuelle udfordringer. 

Eksport kan gøres som følger: Under definition i Data – Forbindelse –Egenskaber – Definition: Vælges 

Eksporter forbindelsesfil 
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Forbindelsesfilen gemmes der hvor excel automatisk foreslår via ”Gem”.  

Man skal være opmærksom på at der er en række forskellige kuber, og måske prøve sig lidt frem for at 

udnytte mulighederne med forbindelsesfilen, da én forbindelsesfil hører til én kube. Derudover kræver det 

også en del disciplin, hvis man vil have flere bruge til at udnytte én forbindelsesfil, fordi de altid selv kan 

ændre den forbindelsesfil de bruger. Hvis filer flyttes eller sendes via e-mail, så kan dette og så påvirke 

forbindelsesfilen og mulighederne for at bruge den.  

Fordelen ved forbindelsesfilen er, at en række regneark kan bygge på den samme forbindelsesfil, og skal 

regnearkene have forbindelse til data på andre servere end oprindeligt m.m. kan dataadministratoren blot 

ændre forbindelsesfilens parametre og alle regneark, som bygger på denne vil ved næste opdatering alle 

hente fra den nye datakilde. 

Eksporten af forbindelsesfilen kan derfor ske på hvilket som helst tidspunkt, og er kun nødvendig hvis andre 

regneark skal forbinde sig til data på samme måde. Dette kan give mening i det tilfælde at regneark fra 

AU.LOCAL, som har peget på PAUOESLDV er flyttet over på f. eks brugernes mappe. Når forbindelsen én 

gang er ændret til LDVSERVEREN og gemt, kan alle brugerens regneark vælge denne nye forbindelsesfil i 

stedet for at skulle ind og ændre PAUOESLDV1 til LDVSERVEREN. 
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