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ProReport 2018
ProReport 2018 er Mark Informations nyeste rapporteringsværktøj til ProMark-sekretærerne. Denne
vejledning er rettet mod dannelse af en rapport der viser medarbejdersaldo for en given fraværstype
på en given dato. Rapporten kan eksempelvis dannes i marts eller april på en sådan måde at den
indregner fremtidig, registreret ferie frem til 30.4
Rapporten kan dannes for en eller flere medarbejdere og for en eller flere fraværstyper.
Afgrænsningen af medarbejdere og fraværstyper defineres i filtre. Den enkelte bruger skal selv
definere de filtre som man ønsker at anvende. Filtrene kan dog gemmes fra gang til gang således at
brugeren kun skal definere filtret én gang.

I ProMark portalen vælges fanebladet ProPortal 2018.

Herefter åbner en ny fane for ProReport 2018 i en ny fane.
På forsiden for ProReport 2018, skal du først skifte rolle fra Medarbejder til Bruger, øverst til højre i
skærmbilledet

Følg herefter nedenstående trin
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Til venstre i menuen vælges Saldi  Dobbeltklik på Kontobalance på periode ELLER Kontobalance
på periode med stillingstype og godkendelsesgruppe (hvis disse detaljer ønskes vist) i næste
skærmbillede trykkes på næste uden at lave ændringer til indstillinger

Herefter vælges den periode man ønsker at se. Husk, at når man trækker rapporten er det for at få
et øjebliksbillede af saldi.
Det betyder at datointervallet skal være inden for samme dag:
Eks.

Periodestart: 24-01-2019 00:00
Periodeslut: 24-01-2019 23:59

Rapporten viser som standard dags dato og kan ændres, men det er dog vigtigt at huske at sætte
klokkeslæt som ovenfor, idet rapporten så vil vise saldo på sluttidspunktet
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Oprettelse af rapportfiltre
I næste trin skal du oprette dine egne filtre til rapporten for både medarbejder og konto.

Filter for Medarbejder
Klik først på +Tilføj

Felt, Tilstand og værdi udvides så de kan udfyldes som følger:
Felt = Stamafdeling
Tilstand = Lig med (ændres ikke fra default)
Værdi = Tast stednummeret for enheden eller søg frem via en dropdown
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Der kan laves filtre på følgende stamafdelinger (Omkst.steder)
Stamafdeling
2102
2202
2242
2302
2502
2602
2702
2802
2902
3602
3622
3732

Beskrivelse
ST ANIS Inst. for Husdyrvidenskab
ST BIOS RSK. for Bioscience
ST BIOS AAR Inst. Bioscience
ST ENVS Inst. for Miljøvidenskab
ST ENG Inst. for Ingeniørvidenskab
ST AGRO Inst. for Agroøkologi
ST FOOD Inst. for Fødevarer
ST MBG Inst. for Molekylærbiologi og Genetik
ST PHYS Inst. for Fysik og Astronomi
ST DCE Nationalt Center for Miljø og Energi
ST DCA Nat. Center for Fødevarer og Jordbrug
ICROFS

Når felterne er udfyldt, skal filteret have et navn (påkrævet)
Det udfyldes med et valgfrit, men sigende navn
Eks. 2202 BIO RSK. for Bioscience
Vær opmærksom på at filternavne pt. ikke må indeholde æ, ø og å. (fejlen er meldt til leverandøren)

Filteret er udfyldt korrekt når der er billedet ser således ud:

Det er muligt at definere filtre på andre felter end omkostningssted, f.eks. Godkendelsesgruppe
(Enhed) eller AUID (medarbejdernr)
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Herefter trykkes

og der klikkes på KONTO for at udfylde tilsvarende filter.

Filter for Konto
Når filteret for medarbejdere er udfyldt, skal der oprettes et for den konto (ie. Fraværstype) man
ønsker at trække fra.
Felt, Tilstand og værdi udvides så de kan udfyldes som følger:
Felt = Konto (står som default og ændres ikke)
Tilstand = Lig med (står som default og ændres ikke)
Værdi = Her vælges den S-konto der ønskes at trække rapport for, via en dropdown (Eks. S0300
Ferie)

Når felterne er udfyldt, skal filteret have et navn (påkrævet)
Det udfyldes med et valgfrit, men sigende navn. (filtrene er personlige og kan derfor kaldes hvad der
giver mening hos brugeren)
Eks. Afholdte seniordage /spent senior days eller Restferie
Der kan laves filtre for følgende fraværstyper/Konti OG der kan godt sættes mere end ét filter på, så
man får flere saldi at arbejde med
KontoID
S0300
S0350
S0400
S0500
S0550
S0600
S0660
S0670
S0700

Fraværstype
Rest optjente feriedage/Remaining paid vacation days
Rest samt.ferie v. ans.udløb/Remaining conc. vacation end of
Rest optjente særlige feriedage/Remaining paid spec. vacatio
Rest omsorgsdage/Remaining care days
Rest "gamle" omsorgsdage/Remaining "old" care days
Afholdte seniordage/Spent senior days
Rest seniordage/Remaining senior days
Fridage nyudd. AC'ere/Days off for new graduates
Arbejdstid, saldo/Worked time, balance

Enhed
Dage
Dage
Dage
Dage
Dage
Dage
Dage
Dage
Timer

Format
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2
TT:MM
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Filteret er udfyldt korrekt når billedet ser således ud:

Herefter trykkes
Når det sidste filter er sat op og gemt vælges KØR nederst til højre, for at hente rapporten

Eksport af rapport
Når rapporten er dannet vil der fremgå en værktøjslinje ovenfor, samt en kort oversigt over hvilke
filtre den er baseret på:

Her kan man bladre i rapporten, gemme, udskrive m.m.
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Den kolonne som som viser saldoen hedder enten ”Dage på til dato” ved feriekonti eller ”Timer på
til dato” ved arbejdstidssaldo – Kolonnenavnet ændrer sig automatisk alt efter hvilken rapport man
danner.
For at kunne arbejde yderligere med data, kan man eksportere rapporten til Excel.
Klik på Eksporter ikonet  vælg CSV

Alt efter hvilket browser man bruger vil filen dukke op til download:

Rapporten åbnes nu i Excel (den kan desværre ikke læse æ,ø,å) og derfor ser titlerne lidt skæve ud

De danske bogstaver æ, ø og å vises pt. ikke korrekt efter overførsel til Excel. (Fejlen er meldt til
leverandøren)
Et par nemme tips til at gøre rapporten lettere at arbejde med og nemmere at læse, kan man med
fordel gøre følgende:
- Udvid kolonner så teksten kan læses fuldt ud
Klik på feltet markeret nedenfor for at markere arket og dobbeltklik herefter på stregen mellem
kolonne A og B.
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- Gør overskrifterne på kolonner ’fede’:
Klik på 1-tallet ud for overskriftkolonnerne og tryk CTRL+F
- Gøre oversigten til en tabel med filtre, så der kan sorteres
Sæt markøren i felt 1A og klikke på Formatér som tabel – funktionen øverst i værktøjslinjen
Herefter kan man vælge den type tabel man ønsker.

Herefter kan der sorteres så de største saldi vises øverst (eller hvad man nu foretrækker at få vist)

Igen, vær opmærksom på, at det her er kolonnen ”Dage på tildato” eller ”Timer på tildato” som er
relevant at se på, alt efter hvilken type rapport der er valgt.
Der kan også arbejdes yderligere med pivottabeller, hvis man ønsker det at sætte det op selv.

Side 9 af 10

Når du er færdig med arbejdet i ProReport 2018, lukkes fanen blot på X.
Du vil opleve at ProPortal efterfølgende står og arbejder.
Her skal du blot trykke F5 for at opdatere eller klikke på
det link du har til portalen.
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