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Dagens program

08.30 09.45 01 Opbygning og oprettelse af avanceret søgning

09.45 10.00 Pause 

10.00 11.30 02 Redigering af avanceret søgning samt import/eksport

11.30 12.15 Frokost

12.15 13.30 03 Udvalgte eksempler

13.30 13.35 Pause

13.35 14.30 04 Floorwalking

14.30 14.45 Pause

14.45 15.15 05 Floorwalking

15.15 15.45 Opsamling og afrunding

Undervisningen 
starter kl. 08:30 

☺
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Agenda

Opbygning og oprettelse af avanceret 
søgning

• Hierarki af data
• Opsætning af søgning (felter og 

relaterede)
• Søgning med mange niveauer

Opbygning 
og 

oprettelse

Redigering af avanceret søgning 
samt import/eksport

• Tilpasse visninger
• Gemme visninger
• Avanceret søgning og 

masseredigering
• Import og eksport

Udvalgte eksempler

• Dashboard
• Deling af visninger
• Overblik over gemte visninger
• Diverse eksempler

Redigering
og import

Udvalgte
eksempler
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Generel forståelse for datastrukturen 
i esas og hvordan man opbygger en 
avanceret søgning

Teorien bag avanceret søgning - hierarkiet af 
data

Opsætte avancerede søgninger (felter og 
relaterede)

Søgning med mange niveauer

Målsætninger for lektionen
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Teorien bag avanceret søgning - hierarkiet af data

Statsborgerskab Adresse Køn

FelterEntitet

Entitetspost

Entitetspost

Entitetspost

Entitetspost

Entitetspost

Entitetspost

Person

Entitet

Studieforløb
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Teorien bag avanceret søgning - hierarkiet af data

Søgning → liste over entitetsposter
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• ”Felter” er et opslag til alle de felter, der 
findes på den entitet, der søges efter

• ”Relaterede” er et opslag til de entiteter, 
der har en direkte relation til den entitet 
der søges efter.

• Begrænsninger:

• Hvilke kolonner der kan vises/tilføjes

• Hvad man kan søge efter

Opsætte avancerede søgninger



.

8

Opsætte avancerede søgninger – relationer

Studieforløb

Forventet afslutning

Søgekriterier

GUE’er

Resultater
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Opsætte avancerede søgninger – ”mange” lag

Relateret entitet: ”Studerende”

Køn = Kvinde

Navn Studiestart Køn

Sabine Villumsen 01-02-2018 Kvinde

Charlotte Hartmann 01-02-2018 Kvinde

Susanna Skov 01-02-2018 Kvinde

Malou Haugaard 01-02-2018 Kvinde

Olivia Friis 01-09-2018 Kvinde

Tine Ipsen 01-09-2018 Kvinde

Lotte Henriksen 01-09-2018 Kvinde

Avanceret søgning

Entitet: ”Studieforløb”

Uddannelsesstruktur = Sygeplejerske

Studiestart >= 01-01-2018

Studiestart <= 31-12-2018

Relateret entitet: 
”Dispensationsregistreringer”

Indeholder ikke data
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Opsætte avancerede søgninger – begrænsninger 

Sammenligne 
data fra felter

Største eller 
mindste værdi

Tælle
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TIP: Hav den entitet du søger efter åben i 
esas. Den kan benyttes som ”cheat sheet” 
da man kan se hvilke felter der fremgår af 
entiteten.

• Entitet = overordnet type (f.eks. Person)

• Entitetspost = konkret data for entiteten (f.eks. 
Anders Andersen)

• Nogle entiteter har relation til hinanden

• Resultater = liste over entitetsposter

• Typen af relation har indflydelse 

• Felter = felterne på en entitetspost (f.eks. Køn)

• Relaterede = entiteter med direkte relation 
(f.eks. Studieforløb)

• Begrænsninger:

• Sammenligne data

• Størst/mindst

• Tælle

Opsætning af avanceret søgning -
opsamling
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Demonstration

Søgning med ”mange” niveauer
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Pause

Vi starter 10:05
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08.30 09.45 01 Opbygning og oprettelse af avanceret søgning

09.45 10.00 Pause 

10.00 11.30 02 Redigering af avanceret søgning samt import/eksport

11.30 12.15 Frokost

12.15 13.30 03 Udvalgte eksempler

13.30 13.35 Pause

13.35 14.30 04 Floorwalking

14.30 14.45 Pause

14.45 15.15 05 Floorwalking

15.15 15.45 Opsamling og afrunding

Dagens program
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Redigering af avanceret søgning 
samt import/eksport

• Mulighed for at tilpasse visningen –
kolonner

• Hvordan man opretter og gemmer 
visninger til fremtidig brug

• Brug gemte visninger på entiteten

• Avanceret søgning og masseredigering

• Import/eksport
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Mulighed for at tilpasse visningen – kolonner

Navn CPR Studiestart ECTS Inst Navn Køn Studiestart CPR ECTS Inst

Rediger kolonner Resultater
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Hvilke kolonner kan man tilføje?

Relation Én til mange

Ingen relation

Opslagsfelter (én til én relation) ✓

Undergitre (én til mange relation) 
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• Én til én relation = ét resultat for hvert felt 
der søges efter

• Én til mange relation = mange resultater 
for hvert felt der søges efter

Tilpasse avancerede søgninger – relationer i esas
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Demonstration

Redigere kolonner
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Hvordan man opretter og gemmer visninger til fremtidig brug

Avanceret søgning

Navn Studiestart Køn

Sabine Villumsen 01-02-2018 Kvinde

Charlotte Hartmann 01-02-2018 Kvinde

Susanna Skov 01-02-2018 Kvinde

Malou Haugaard 01-02-2018 Kvinde

Olivia Friis 01-09-2018 Kvinde

Tine Ipsen 01-09-2018 Kvinde

Lotte Henriksen 01-09-2018 Kvinde

Systemvisninger

Aktive personer

Alle kontakter

Inaktive personer

Mine aktiver personer

Studerende

Mine visninger

Kvindelige sygeplejestuderende, start 2018

Gem og navngiv
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Brug gemte visninger på entiteten
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Demonstration

Oprette og gemme visninger
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Avanceret søgning og masseredigering

Rediger

Tilføje

Ændre

Fjerne
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Demonstration

Masseredigering
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Avanceret søgning kan bruges til at 
forberede data til eksport

Import og eksport

Import/eksport

Fremsøge importeret data

Eksempler
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Eksport af data

Navn Studiestart Køn

Sabine Villumsen 01-02-2018 Kvinde

Charlotte Hartmann 01-02-2018 Kvinde

Susanna Skov 01-02-2018 Kvinde

Malou Haugaard 01-02-2018 Kvinde

Olivia Friis 01-09-2018 Kvinde

Tine Ipsen 01-09-2018 Kvinde

Lotte Henriksen 01-09-2018 Kvinde

Systemvisninger

Aktive personer

Alle kontakter

Inaktive personer

Mine aktiver personer

Studerende

Mine visninger

Kvindelige sygeplejestuderende, start 2018
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Eksport af data
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Eksport fra avanceret søgning
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Import af data

Navn Studiestart Køn

Sabine Villumsen 01-02-2018 Kvinde

Charlotte Hartmann 01-02-2018 Kvinde

Susanna Skov 01-02-2018 Kvinde

Malou Haugaard 01-02-2018 Kvinde

Olivia Friis 01-09-2018 Kvinde

Tine Ipsen 01-09-2018 Kvinde

Lotte Henriksen 01-09-2018 Kvinde

Importer Listevisning
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Importér data og skabelon til import
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Fejlmeddelelser ved import

• 0x80040356 – Kildedataen har ikke det krævede format

• 0x80040376 – Du kan ikke importere data til denne post, fordi posten er blevet opdateret i 
Microsoft Dynamics 365, efter at den er eksporteret

• 0x80040353 – Opslagsreferencen kunne ikke findes

• 0x80040352 – Der blev fundet en identisk opslagsreference
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Best practice – import m. fejl

• Importer hele filen igen

• Hent ny skabelon ned

• Kontroller for stavefejl

• Kontroller for mellemrum

• Gennemgå ét enkelt eksempel i esas brugergrænsefladen

• Det tager længere tid at rette en fejl end at kontrollere at man har gjort det rigtigt første gang

• Undgå at lave egne skabeloner - brug standard skabeloner

• Hvis man vil lave avanceret søgning, så gør det, tilret og overfør til skabelonen inden du importerer.
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Masseredigering på baggrund af eksport

ListevisningSUE

Eksporter Udfyld data i excel-fil Importer
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Fremsøge dataimport

SUE

Oprettet/ændret af

Oprettet/ændret på

Resultater
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Demonstration

Import og eksport
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Frokost

Vi starter kl. 12:20
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08.30 09.45 01 Opbygning og oprettelse af avanceret søgning

09.45 10.00 Pause 

10.00 11.30 02 Redigering af avanceret søgning samt import/eksport

11.30 12.15 Frokost

12.15 13.30 03 Udvalgte eksempler

13.30 13.35 Pause

13.35 14.30 04 Floorwalking

14.30 14.45 Pause

14.45 15.15 05 Floorwalking

15.15 15.45 Opsamling og afrunding

Dagens program
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Udvalgte eksempler

• Dashboard

• Deling af visninger

• Overblik over gemte visninger

• Diverse eksempler
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Dashboards

• En skræddersyet oversigt

• Opbygget af listevisninger, opfølgninger og 
diagrammer

• Kan deles med personer eller teams

• Muligt at benytte gemte visninger på 
dashboard

Dashboard er dit personlige 
skrivebord. Her kan opsættes 
visninger, som er mest relevant for 
dit daglige arbejde
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Opsætning af dashboard

Opfølgninger

Diagrammer

Listevisninger

Del
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Demonstration

Dashboards
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Deling af visninger

• Det er muligt at dele sine gemte visninger

• Kan deles med brugere og/eller teams

• Gøres fra avanceret søgning

Du kan dele visninger med 
personer/teams for at sikre ensartede 
søgninger
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Deling af visninger

Gemte visninger

Markér visning
Del

Team

Bruger

Rettigheder
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Delingsmuligheder

Læs – Giver mulighed for at læse det oprettede.

Skriv – Giver mulighed for at redigere i det oprettede.

Slet – Giver mulighed for at slette det oprettede.

Tildel – Giver mulighed for at tildele visningen til andre brugere eller teams.

Del – Giver mulighed for at dele visningen med andre brugere eller teams.

Tildel Gemte visninger – Giver mulighed for at gøre en anden bruger til ejer.

Bemærk: Der er ikke tale om deling af data, kun af visninger.



.

45

Deling af visninger – fordele og ulemper

• Hyppigt bruge visninger skal kun oprettes én gang
• Søgninger bliver ensartede
• Give rettigheder til at bruge, men ikke ændre

• Kan skabe rod i egne visninger
• ”Forkerte” rettigheder → uønskede ændringer



.

46

Overblik over gemte visninger 
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Demonstration

Diverse eksempler
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