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Indledning 
Dette er en brugervejledning til EasyIQ IDM 5.3. 

Første gang du browser ind på EasyIQ IDM siden, vil du opleve nedenstående dialogboks. Dette sker, hvis 

du logger på med en bruger, som EasyIQ ikke vedligeholder, da du ellers automatisk vil blive tilknyttet den 

skole, du er oprettet på. Du vælger skolen fra drop-down menuen og trykker ok, hvorefter du har tilknyttet 

dit login til den skole, du har valgt, og derfor ikke får denne dialogboks igen. 

 

Forsiden 
Sådan ser forsiden på EasyIQ IDM ud.

 

I toppen af siden ser du ”Forside”, ”Funktioner” og ”Eksterne Links”. Under ”Funktioner” er menuen over 

de moduler, som du har fået adgang til. De vil blive gennemgået senere i denne manual. 
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Dine genveje 

 

Denne boks vil vise de 4 moduler, som du benytter mest. Dvs. første gang du kommer ind på siden, vil 

boksen være tom, og efterhånden som du benytter modulerne, vil der komme et ikon og en tekst på 

modulerne. 

Nyheder 

 

Her bliver der vist de nyheder, som du kan oprette under Administrationsmodulet (Se mere under punktet  

Administration) 

EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner 

 

Søgningsfunktionen på forsiden kan bruges aktivt sammen med Quick Funktioner. Via Søgningen kan der 

søges efter elev, ansat eller hold. Når den ønskede elev(er) findes – klikkes denne af og aktivitet vælges 

funktion i Quick Funktioner. Skift password for, send sms til eller udskriv den valgte elev kan vælges via 

Quick Funktioner. Det er muligt at vælge flere elever, ansatte eller hold på samme tid.  
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Det er også muligt at gå ind under den valgte elev. Her er det muligt at se elevens stamdata, hvilke hold 

eleven er tilknyttet samt kontooplysninger.  
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Det er også her muligt at bruge Quick Funktioner og skifte password, sende sms eller udskrive den valgte 

bruger.  

Under kontooplysninger, som kun vises, hvis du er medlem af administrationsmodulet, oplyses hvis 

brugerens konto er blevet låst (forkert password 3 gange i træk) og kan også låses op herfra. Hvornår 

brugeren er oprettet samt hvilken OU-placering brugeren har. Det er også muligt at spærre brugeren, hvis 

der skulle være sket brud på regelsættet eller lignende.  

Det er også muligt at gå ind under et hold under søgefunktionen – og her er det igen muligt at benytte 

Quick Funktioner og skifte password for, sende sms til eller udskrive brugerne på holdet. 

  

 

Administration 
EasyIQ Administration er modulet, hvorfra du kan indstille EasyIQ, EasyIQ moduler og foretage mere 

administrative opgaver i forhold til brugerne. 



7 
EasyIQ IDM 5.2.1.0 Brugermanual 

Licens 

 

Her kan du se oversigten over hvilke moduler I har licens til.  
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Nyheder 

 

Vælger du punktet ”Nyheder” fra menuen Administration kommer nedenstående boks frem. 

 

Her er det muligt at oprette/redigere en nyhed, som kommer på forsiden af EasyIQ (Se punkt Forsiden) 

Trykker du ”Opret nyhed” kommer nedestående billede frem.

 

Her er det muligt at schedulere en nyhed samt sætte en slutdato på en nyhed. Du vælger en overskrift på 

nyheden, som er den, der vil fremgå af Forsiden. Derefter vælger du det sprog (Dansk/Engelsk), som 

nyheden er skrevet på. Neden under dette punkt skriver du selve nyheden ind i en WYSIWYG (What you 

see is what you get) editor. 

Efter du har trykket OK, vil nyheden (såfremt den ikke er schedulered) fremgå af forsiden. 
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Trykker du på teksten ”EasyIQ Opgraderet”, vil nedenstående komme frem.

 

Log 
Her kan du se log fra de forskellige EasyIQ moduler. 

 

Password 
Passwordlog viser tidspunkt for ændringen af en brugers password, samt hvem der har skiftet passwordet. 

 



10 
EasyIQ IDM 5.2.1.0 Brugermanual 

System 
System log viser log fra de forskellige kørsler. Dvs. du vil her kunne se log fra import af data fra det 

administrative system. 

 

Service Log 
Her søger du en bruger frem, og du kan se alt log på denne bruger. 

 

 

Oversigt over log på en bruger 

 

Ved at trykke på pilen i venstre side, kan du folde loggen ud. 
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Service Log Oversigt 

 

Her er det muligt at se en oversigt og et diagram om brugeroprettelse mellem to datoer. Endvidere kan du 

udspecificere det under Elever, Ansatte og Masseoprettede (Gæstebrugere er inkl. i masseoprettede) 

Trykker du på ”Vis” ud for ”Brugeroprettet” får du en oversigt, og trykker du ”Vis” ud for en bruger, 

kommer du til servicelog for denne bruger  
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Vedligeholdelse 

 

Under ”Vedligeholdelse” findes en del punkter til at rette brugernavne, slette brugere, se information 

omkring brugerne og rette en evt. spøgelsesbruger (En bruger, som allerede findes i AD’et, men som ikke er 

oprettet af EasyIQ) 

Ret Brugernavn 

 

Under ”Ret Brugernavn” vil du øverst kunne se de logins, som ikke er oprettet pga. ulovlige tegn i 

loginnavnet. Disse brugernavne bliver automatisk slettet ved næste kørsel af trækket fra det administrative 

system (f.eks. EASYA, SIS, Tabulex osv.). I højre side er det muligt at indsætte et tegn, som du gerne vil have 

konverteret til et andet tegn (f.eks. á til a, da á ikke vil være tilladt i et brugernavn) 

Under ”Dobbelt Logins” vil de brugere, som optræder to gange, blive vist. Det er kun de brugere, som har 

forskellige Id, der kan rettes (Pers_ID), da det kan være forskellige personer, og du kan derfor give dem et 

nyt login ved at trykke på ikonet ud for brugeren. De, som ikke kan vælges, vil være at finde under 

Spøgelsesbrugere.  
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Slet bruger 

Under ”Slet bruger” vil de brugere, som har været deaktiveret i over 14 dage blive vist. Det er muligt at 

begrænse visningen ved bruge boksen i højre side og indtaste, hvor mange dage en bruger skal have været 

inaktiv for at blive vist på listen. 

Når du har fundet brugeren/brugerne, som skal slettes, trykker du på ”Slet valgte” eller krydset ud for 

brugeren, hvorefter alt brugerens data og profil er sat til sletning. Dvs. næste gang slette-jobbet kører, vil 

der blive ryddet op efter brugeren.  

 

Se Brugerinformation 

Her er det muligt at søge en bruger frem og se information omkring denne. 
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Det er også muligt at spærre en bruger her. Dette gøres ved at trykke på ikonet , og du får derefter 

mulighed for at skrive en tekst til denne spærring. 

Spøgelsesbrugere 

Spøgelsesbrugere er brugere, som EasyIQ forsøger at vedligeholde/oprette, men hvis login allerede ligger i 

AD’et. Du skal her manuelt tage stilling til, om det er samme bruger i AD’et som i EasyIQ.

  

Når brugeren er valgt fra ovenstående liste, vil nedenstående dialogboks komme. Du skal her tage stilling 

til, om det er samme brugere, og om EasyIQ må ”overtage” vedligeholdelse af brugeren. 
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Statistik 

 

Under ”Statistik” får du nedenstående billede, som giver information omkring antal af brugere, AD-grupper 

og OU’er.  
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Opsætning 

 

Skoleopsætning 

For at få adgang til de nye Quick funktioner som vist på figuren nedenfor, er det nødvendigt at oprette de 

korrekte rollegrupper I EasyIQ og tilføje de korrekte moduler til disse roller.  

 

For at sætte disse rollegrupper op er det nødvendigt, at der allerede er givet adgang til 

Administrationsmodulet for den bruger, som ønsker at ændrer på disse grupper.  

Hvis dette ikke er tilfældet skal brugeren indmeldes i Active Directory (AD) gruppen som giver adgang til 

Administrationsmodulet. 

Adgangen til at konfigurer den nye rollemetode i EasyIQ findes under Administration –> Opsætning -> 

Skoleopsætning. Hvis der skal laves roller på tværs af skoler kan disse angives under ”Standard” skolen, 

hvor andre skoler nedarver rollegrupper fra.  

 

A. Indeholder navnet på rollen, dette navn er en direkte link til AD gruppen med samme navn. 
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a. Skoleuv\EasyIQ_Password 

i. Skoleuv er domæne navnet hvor gruppen er oprettet under 

ii. EasyIQ_Password er gruppenavnet 

b. BEMÆRK! Altså AD gruppen og rollenavnet skal matche hinanden 

B. Hvis der skal tilføjes ny rolle kan der klikkes på ”Tilføj ny rolle” i bunden af listen 

C. Tryk på vælg hvorefter de moduler som gruppen allerede har adgang til vil blive vist i et panel til 

højre for listen.  

 

Her er der blevet valgt ”Skoleuv\EasyIQ_Password” rollen som nu har adgang til modulet ”Password”.  

 

Der kan således tilføjes flere moduler ved at vælge ”Rediger modullisten for denne rolle”. 

 

De allerede tilvalgte moduler bliver således valgt og der kan tilføjes flere moduler til rollen hvis det er 

ønsket.  

 

Systemopsætning 

Her indstilles de forskellige parametre til de EasyIQ moduler, som er installeret. Dette er generelle 

indstillinger, som er gældende for alle skolerne.  
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Modulopsætning 

Her indstilles de parametre, som er gældende for den skole, du har valgt (adgang til). Dvs. at indstillingerne 

her kan være forskellige fra skole til skole, og fra drop-down menuen vælger du de moduler, som du ønsker 

at indstille. 

 

Kørsler 

Her er det muligt at se, hvornår en kørsel sidst er kørt, og hvornår den skal køres igen. Endvidere er det 

muligt at om-schedulere kørslerne samt sætte dem i gang øjeblikkeligt. Dette kan f.eks. være smart, hvis du 

har sat en masse brugere til sletning, og du gerne vil have dem slettet med det samme, så trykker du på 

ikonet ud fra BASIS Brugersletning og vælger kør, hvorefter EasyIQ vil gå i gang med at slette brugerne. 

 

Hvis du f.eks. har elever og ansatte på hver sit domæne, vil der fremgå to servere under drop-down 

menuen ”Server”, og du kan køre jobbene uafhængigt af serverne. 

Du kan redigere og planlægge en kørsel ved at trykke på redigeringslogoet øvre til højre. 
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Du kan også gå ind under en specifik kørsel og se detaljerne for denne. 

 

Masseopret 

Indstillinger til modulet Masseopret og modulet Gæstebruger opsættes her. 
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Grupper 

Her får du en komplet liste over de grupper, som eksisterer. Ved at markere en og trykke pil til venstre 

flyttes gruppen over i højre side. De valgte er dem, som kan vælges under modulet masseopret. 

 

Under modulopsætning (Se Administration->Opsætning->Modulopsætning) kan du vælge, om brugerne 

selv må oprette grupper til brug af masseoprettede brugere samt gæstebrugere. 

Skift til gæstebrugere 

 

Her kommer der en liste over alle de masseoprettede brugere, som findes i EasyIQ, og ud fra ikonet i 

venstre side kan du se, om de er masseoprettede brugere eller gæstebrugere (Dem med fluebenet er 

gæstebrugere). Ved at trykke på ikonet kan du skifte dem til gæstebrugere eller masseoprettede brugere. 
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Find gæstebruger 

Her kan du fremsøge, hvem der har brugt et specifikt login på en givende dato. 

 

Ved at trykke på pilen i højre side vil du få information omkring brugeren 

 

Log 

Her kan du søge på log omkring et login til gæstebruger eller masseoprettede brugere. 
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Udskifter 

 

Under udskrifter kan du søge efter en bruger/hold, markere udvalgte og vælge den skabelon, som du gerne 

vil have brugerne flettet ind i. 
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Så vælger du ”Print”, og brevene bliver udskrevet på den printer, du har som ”Default printer” (Udskrift Pro 

har mulighed for at vælge printer) 

Password 
Modulet EasyIQ Password gør det muligt at skifte password for en bruger eller et hold, og har du adgang til 

Udskriftsmodulet, kan du udskrive det efter passwordskift til et logon-brev til brugeren. 
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Skift password for en bruger 

 

Skifter password for de 12 brugere, som er på holdet 1gin11102sf 
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Masseopret 
Under ”Masseopret” er det muligt at oprette massebrugere, ændre dem samt booke gæstebrugere.

 

Opret nye brugere 
Her skriver du loginnavnet, som så vil få tilføjet et løbenummer (f.eks. systemtech1, systemtech2 osv.). Du 

indtaster, hvor mange brugere du har brug for, og evtuelle grupper vælges i menuen og flyttes over i højre 

side. 

Der skal tastes en startdato og en slutdato for brugerne. Tilføj gruppe er kun tilgængelig, hvis det er opsat i 

Modulopsætning. Det er også muligt selv at vælge et password til disse brugere, hvis du har tilladt dette i 

Modulopsætning af masseopretmodulet. 

 

 

Hvis du har adgang til det (Se nedenstående) 

 

vil nedenstående boks komme frem, hvor det er muligt at oprette grupper til brug i 

masseopret/gæstebruger. 
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Vedligehold brugere 
Her er det muligt at tilføje grupper og sætte en ny slutdato samt ændre antal af eksisterende 

massebrugere. 

 

 

 

Live feed 
Her kan du se start/stop dato for brugerne samt status. Når du har oprettet masseoprettede brugere, vil 

status stå til ”Afventer oprettelse”, indtil oprettelsesjobbet er kørt (Se kørsler) 
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Book gæstebruger 
Her er det muligt at booke en gæstebruger ud fra dem som er blevet skiftet til gæstebrugere (Se Skift til 

gæstebrugere). Det er muligt at se information omkring en eksisterende gæstebruger her, men også muligt 

at oprette en ny, ved at trykke  ud for brugeren 

 

Nu skal du indtaste de påkrævede felter, som har en * ud for, og en start og en slut dato og derefter trykke 

ok. 

 


