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Uppläggning av rättigheter 

I menyn under Arkiv, Inställningar i Avance kan man lägga upp rättigheter. Rättigheter 

läggs upp i Avance Fakturering, Bokföring och Leverantör. 

 

 

 
Under fliken Rättigheter lägger man in vilka rättigheter som användarna ska ha i programmet. 

Användare läggs upp i Avance Verktyg under menyn Program, Användare. Rättigheter 

läggs upp per klient, register och fält i varje register. Varje användare tillhör en grupp, 0-9. 

Rättigheter läggs upp per grupp. Det är endast användare som tillhör grupp 0 som kan lägga 

upp rättigheter, lämpligen den som är systemansvarig. Man bör ha som regel att aldrig sätta 

några begränsningar på grupp 0.  

 

Om man t ex ska lägga upp rättigheter i kundregistret, ska man först öppna kundregistret och 

sedan välja Arkiv, Inställningar. Om man ska lägga upp rättigheter för menyerna ska man 

stå i programmets huvudbild när man väljer Arkiv, Inställningar.  

 

Rättigheter kan sättas för varje fält som finns i ett register. I tabellen visas först vilken typ 

fältet är, om det är en meny eller ett fält. Sedan visas fältets namn. Man kan välja om ett fält 

endast ska kunna läsas, om det ska hoppas över eller tas bort. De fält där det ska vara fulla 

rättigheter på, lämnas tomma.  

 

Om man väljer "Läsa" på ett fält blir det fältet ljusgrått för att markera att fältet inte är 

ändringsbart. När man väljer "Hoppa över" kommer markören inte att stanna på det fältet utan 

går vidare till nästa vid registrering. Funktionen kan användas som registreringsordning.  

 

Om man väljer "Ta bort" försvinner det fältet från registret. Klicka på pilen som finns på 

raden för Grupp och välj från tabellen. I alla menyer kan endast "Ta bort" användas. Klicka på 

OK så sparas inställningen. Välj Avbryt om inställningarna inte ska sparas.  
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Vid uppläggning av rättigheter finns det möjlighet att använda funktionen Kopiera celler för 

att förenkla registreringsarbetet. Stå i det fält som ska kopieras och märk upp de fält som ska 

fyllas med värdet. Använd Shift+piltangenterna för att märka upp fälten. Klicka sedan på 

knappen ”kopiera celler”.  

 

Uppläggning av användare  

De användare som ska ha behörighet till programmet läggs upp i Avance Verktyg under 

menyn Program, Användare. När programmet startas måste man ange användare och 

lösenord för att komma in i programmet.  

 

 
 

I tabellen registrerar man användare, lösenord och fullständigt namn. Lösenordet kan bestå av 

bokstäver eller siffror. Programmet sätter automatiskt alla bokstäver till versaler vid 

inmatningen. Det visas en * för varje tecken i lösenordet. Man kan även ange initialer, 

avdelning, område och e-post.  

 

I tabellen anger man vilken grupp användare tillhör. Det går att lägga upp rättigheter för 

grupp 0-9. Det är endast användare som tillhör grupp 0 som kan lägga upp rättigheter och som 

kan öppna Verktyg. Det kan vara lämpligt att endast den systemansvarige tillhör grupp 0. Om 

en användare vanligtvis arbetar med en viss klient kan man ange klientnumret i fältet "normal 

klient" så kommer vald klient att hämtas när man loggar in i programmet. 

  

Rättigheterna läggs upp per program under Arkiv, Inställningar i fliken Rättigheter. I 

tabellen lägger man upp rättigheter för varje fält per register. Rättigheterna läggs upp per 

grupp. Se rubriken Rättigheter ovan för mer information. 

 

Om man har klientversion av programmet, markerar man även för vilka klienter användaren 

har rättigheter till. Rättigheter läggs upp per klient i varje program.  

 

Funktionen ”sätt omvänt” kan användas för att snabbt markera varje klient. Om man t ex har 

modulen för 100 klienter och användaren ska ha rättigheter till alla 100 klienter kan man 

klicka på knappen ”sätt omvänt”. Då kommer alla klienter att markeras med en "bock" 

automatiskt. Om användaren inte ska ha behörighet till vissa av de 100 klienterna, klickar 

man i fältet på vald klient så blir fältet avmarkerat.  
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När alla uppgifter på användaren är registrerad, spara uppgifterna genom att klicka på 

diskettikonen. Det går även att spara genom att gå upp i menyn på Arkiv, Spara eller 

"Ctrl+S". 

 

Om man vill radera en upplagd användare, kan man dubbelklicka i fältet så att texten blir 

markerad och trycka på Delete. Gör på samma sätt för alla fält som ska raderas.  

 

 

 

 

 


