
Rutine 006: Opprette bruker i FS 

Bakgrunn/Behov 

Seksjon for fellestjenester er ansvarlig for brukeradministrasjon i FS. Nye administrativt ansatte på UiB 
må søke om å bli opprettet som brukere med tilgangsrettigheter i FS.  
 
Søknader mottas pr. post eller fax.  Etter behandling arkiveres de (gulvarkiv på kontoret til Kjetil 
Johnsen).  

Sjekkliste 

1. Søknadsskjema må foreligge med underskrift av søkers overordnede. 
2. Kopi av legitimasjon må være vedlagt. 
3. Taushetserklæring må være vedlagt og undertegnet. 

Teknisk gjennomføring 

1. Brukeradministrasjonsbildet finner man i systemklienten FS-System.  
2. Menyvalget er Database > Brukeradministrasjon. Administrasjonsbildet ses under. 
3. Knappen Ny bruker gir registreringsmuligheter. 

 

 
 

4. Brukernavn er tilsvarende UNIX-brukernavnet man får tildelt fra IT-avdelingen som nyansatt. 
Oppgis på søknadsskjema. 



5. Hensiktsmessige initialer defineres. Stedkode skal være oppgitt på søknadsskjema. Hvis ikke, 
sjekk stedtabell, evt. kontakt bruker. E-postadresse lastes inn automatisk fra sebra? Dagens dato 
registreres i feltet Opprettet.  

6. Alle nye brukere får rollene CONNECT og FS_ALLE (og LES1 i de fleste tilfeller). Ut over dette er 
det arbeidsområdene som bestemmer hvilke rettigheter brukeren skal få. Dette spesifiseres i 
søknadsskjema. Institutt- og fakultetsbrukere gis uten videre FS_INSTITUTT eller 
FS_FAKULTET hvis ikke annet er oppgitt. 

7. Alle tilgjengelige roller finnes i oversikten til venstre. Rollene tildeles brukeren vhja dra/slipp-
prinsippet.  

8. Søknaden fakses til Vivi Hasselgren (84299) ved IT-avdelingen. Faksen merkes med ”Til Vivi”. 
Samtidig sender man en epost til Vivi Hasselgren, med kopi til Roger Foss hvor man opplyser at 
man har sendt fax om ny bruker. 

9. Ved IT-avdelingen gjøres følgende: 
a. De mottar faksen 
b. Oppretter terminal server til FS 
c. Legger bruker inn i aksesslisten med IP-nummer. Her må IT-avdelingen bruke tid på å 

finne IP-nummer dersom det ikke er oppgitt. 
d. Oppretter Citrix tilgang dersom bruker ikke har dette fra før. Her må den lokale IT-

avdelingen installere dette dersom PC’en ikke er administrert av IT-avdelingen sentralt. 
10. Brukeren kontaktes pr. epost og får oppgitt passord. Opplys bruker om at det må 

påregnes noen dagers behandlingstid før alt er i orden.  

Tidsaspekt 

Nye brukere opprettes fortløpende etter hvert som søknader kommer inn.  
NB: Påregn noen dagers (4-5) behandlingstid. Det er flere involverte parter, UA/IT-avd.  

Ansvar 

Turnusordning ved seksjonen. 

Referanser til annen relevant dokumentasjon 

Søknadsskjema og taushetserklæring ligger tilgjengelig her: http://www.uib.no/fs/ 
(På sikt vil disse dokumentene kun være tilgjengelig fra intranettet.) 
Utfyllende informasjon om rollene finnes på UA sitt fellesområde.  

Kontaktinformasjon til relevante personer 

Aksessliste, terminalserver:  
Vivi Hasselgren, IT-avdelingen: vivi.hasselgren@it.uib.no / tlf: 55 58 42 05 / fax: 55 58 42 99 

Arbeid som gjenstår med rutinebeskrivelsen 

Ferdig 

Sist oppdatert 

18.07.2005 (AT) 
 
 

http://www.uib.no/fs/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/afaoo/Application%20Data/Microsoft/FS/Vedlikehold%20-%20rutiner/roller/Roller%20revisjon%20våren%202005/Definisjon%20av%20FS%20roller%20vår2005.doc
mailto:vivi.hasselgren@it.uib.no


Rutine 007: Tildele / endre brukerrettigheter i FS 

Bakgrunn/Behov 

Seksjon for fellestjenester er ansvarlig for brukeradministrasjon og tilgangshåndtering i FS.  
 
FS-brukere tildeles brukerrettigheter (roller) som gjenspeiler arbeidsoppgavene de innehar. Rollene er i 
hovedsak tilknyttet modulene i FS og i noen tilfeller gradert etter tilgangsnivå. Tildeling av roller skjer i 
etter beskrivelsene på søknadsskjema.  
 
Søknader mottas pr. post eller fax.  Etter behandling arkiveres de (gulvarkiv på kontoret til Margunn).  

Sjekkliste 

Søknadsskjema må foreligge med underskrift av søkers overordnede 
 

Teknisk gjennomføring 

Tidsaspekt 

Ansvar 

Referanser til annen relevant dokumentasjon 

Utfyllende informasjon om rollene finnes på UA sitt fellesområde.  
 

Kontaktinformasjon til relevante personer 

Arbeid som gjenstår med rutinebeskrivelsen 

Sist oppdatert 

13.05.2005 (AT) 
 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/afaoo/Application%20Data/Microsoft/FS/Vedlikehold%20-%20rutiner/roller

