
 

   Behörighet  
1. Logga in i Nilex Web som admin 

2. Öppna administratörspanelen 

3. Skapa en ny användargrupp 

4. Lägg användare i gruppen som väljs från de tillgängliga registren (systemanvändare, 

kontaktpersonsregister osv) 

 

5. Logga in i Nilex Analytics som admin 

6. Klicka på Administratörslänken i övre höger hörn 

7. Lägg till gruppen som skapades i NW.  

8. Markera gruppen och tilldela globala rättigheter i Analytics. 

 

Globala rättigheter 

  Logga in 

  Lägg till rättighet  

  Administrera rapporter och paneler 

  Administrera prenumerationer 

 

Logga in - ger rättighet att logga in i NA utan någon tillgång till rapporter, paneler m.m. 

 

Lägg till rättighet - ger tillgång till Administratörslänken  

 
 

Administrera rapporter och paneler – ger rättighet till verktygsraden för att skapa paneler 

och rapporter och åtkomst till befintliga rapporter 

 
Administrera prenumerationer – ger behörighet att schemalägga rapporternas epostutskick. 

  



 

 

9. Grundsäkerhet på paneler  

Klicka på knappen ’Grundsäkerhet’ 

 
Sök/Lägg till gruppen och ange en grundbehörighet vad användare i gruppen får göra i 

panelen/panelerna. 

Egenskaper i grundsäkerhet 

  Visa innehåll 

  Editera 

  Sätt rättighet 

 

10. Behörighet på enskilda paneler 

Markera en panel och klicka på knappen ’Säkerhet’ 

 
 

• Som standard så tillåter man arv av behörigheten till underliggande objekt 

 
Ta bort arvet om användargrupperna ska ha olika behörigheter i panelen 

 

Välj Lägg till – man tar bort arvet men de redan angivna rättigheterna bibehålls per 

användargrupp 

 

Välj Ta bort – man tar bort alla rättigheter från användargrupperna och måste sedan välja en 

gång till vilka rättigheter varje användargrupp ska ha i panelen 

 

  



 

 

11. Kontroll  

Logga in som användaren för att verifiera att behörigheten är korrekt. Ibland måste man 

justera behörigheten. 

 

12. Exempel 

• Användaren arbetar inte i något Nilex-gränssnitt, men önskar tillgång till specifika rapporter 

med drill down-funktion. Användaren ges möjlighet att logga in i Analytics för att ha endast 

läsbehörighet för en specifik panel. 

• Det finns flera paneler, men med hjälp av behörighetssystemet så har inloggad användare 

inte tillgång till dem. 

Användarens behörighet sattes enligt följande: 

Global behörighet = Logga in i NA 

Grundsäkerhet = Visa innehåll (rotmappnivå) 

Säkerhet = Visa innehåll (endast för panel Users_2) 

 

 


