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Adgangsregulering av brukerne 
Det er mange måter å begrense adgangen for hver bruker noe som er beskrives nedenfor. 

Adgangsregulering til tabeller, kolonner og funksjoner angis i tabellen Adgangsgrupper. Her settes opp 

en gruppe for hvert sett med adganger man har behov for. I ytterste konsekvens kan det være like 

mange grupper som det er brukere dersom alle brukerne skal ha ulike adganger. 

 
 

Adgangene tildeles hver av gruppene ved å taste høyre musetast, behandling og velge adgangstype. 

 

Tabellen Adgangsgrupper inneholder altså en rad for hver adgangsgruppe som er definert. Det kan 

være inntil to adgangsgrupper i funksjon for en sesjon. Den ene blir referert til i brukertabellen, og gjør 

at brukerne kan ha forskjellige adgangsreguleringer. Den andre er felles for alle brukerne, og gjelder 

den eventuelle spesialversjonen av Visma Business som installasjonen benytter. Referanse til 

adgangsgruppen for spesialversjonen ligger i tabellen Master. Tabellen Master ligger i SQL-serveren. 

Denne vil du ikke kunne se fra Visma Business. Der ligger også en sjekksum for denne adgangs-

gruppen. Hvis det er en spesialversjon i henhold til installasjonsfilen, beregner Visma Business ved 

oppstart sjekksummen for spesialversjonens adgangsgruppe, og kontrollerer denne mot sjekksummen 

som ligger i databasen.  

Adgangsrestriksjoner i tabellene Adgangsgrupper og Kolonneadgang, vil bli lest inn både for en 

eventuell adgangsgruppe angitt i tabellen Brukere, ved oppstart og fra tabellen Brukeradgang når 

brukeren begynner å jobbe med en bedrift. Adgangsrestriksjonene blir lest inn på nytt etter lagring av 

redigeringer i disse tabellene. 

Det er kun Systemansvarlig som kan sette adgangsreguleringer. 

Adgangsrestriksjoner  

Adgangsrestriksjoner som er felles for alle brukerne, det vil si som enten er bestemt i Visma Business 

eller av spesialversjonen, blir vist i parenteser bak elementnavnene i listen. Brukerdefinerte 

adgangsrestriksjoner blir vist i parenteser foran elementnavnene. Hvis det ikke er noen parenteser, har 

brukeren fulle rettigheter.  

Restriksjoner som er lagt inn i Visma Business, kan avhenge av om brukeren er systemansvarlig. 

Restriksjoner som bare gjelder brukere som ikke er systemansvarlige, har et dollartegn ($) som 

prefiks.  

Ikrafttredelse 

Hvis du selv tilhører den aktuelle adgangsgruppen, vil adgangsreguleringene tre i kraft med det samme 

du trykker OK, slik at du kan kontrollere hvilke virkninger de vil få. Andre brukere vil ikke merke 

endringene før neste gang de starter Visma Business.  

Endringene blir ikke permanent før du lagrer. Hvis du angrer på endringene, kan du derfor lukke 

dokumentvinduet uten å lagre, og svare Nei på spørsmålet om lagring.  
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Adgangsreguleringene blir oppbevart i skjulte felter, i den skjulte tabellen Kolonneadgang 

 

Nedenfor er beskrevet de ulike typer adganger som kan settes. 

Tabelladgang 
Dette behandlingsmenyvalget leder til dialogen "Tabelladgang". 

I denne dialogboksen legger systemansvarlig inn om brukeren skal ha adgang til å lese tabeller, eller til 

å registrere, endre og/eller slette rader i tabeller. Marker tabellen i dialogen, slå av/på med knappene i 

dialogen. 

Hvis du ikke har adgang til å lese en tabell, vil det være symbolisert med et paragraftegn (§). Du vil da 

heller ikke kunne gjøre redigeringer i tabellen. Hvis du i stedet ikke har adgang til og innsette, endre 

og/eller slette rader, vil det være symbolisert med  

• et plusstegn (+) - Ikke adgang til å sette inn 

• et likhetstegn (=) – Ikke adgang til å endre 

• et minustegn (-) – Ikke adgang til å slette 

Har du ikke adgang til å lese en tabell, vil den ikke framkomme i inkluder og koble-dialogene. 

Inkluderer du et eksisterende oppsett, vil sideelementer mot den tabellen ikke vise data. På tittellinjen 

til sideelementet vil det stå at du ikke har adgang til tabellen.  

Har du ikke adgang til å sette inn rader i tabellen, vil det ikke framkomme noen blank rad på slutten av 

tabellene, og menyvalget Innsett vil være nedtonet. Har du ikke adgang til å slette rader, vil 

menyvalget Slett rad være nedtonet. Prøver du å slette markerte rader direkte, vil du få en feilmelding. 

Har du ikke adgang til å endre rader, vil du bli avvist med en feilmelding hvis du forsøker å fylle ut 

felter i tabellen.  

Nedenfor er vist et eksempel. 

 
I dette eksemplet har brukere som hører til denne adgangsgruppen ikke lov til følgende: 

• Slette ordrer 

• Endre og/eller Slette linjer i pris og rabattmatrisen 

• Se på Produktbeskrivelsene (dermed ikke tillatt å sette inn, endre eller slette også) 

 

Kolonneadgang 
Dette behandlingsmenyvalget leder til dialogen "Kolonneadgang". 

Etter at du har valgt tabell i komboboksen øverst i dialogen, vil listboksen vise kolonner i denne 

tabellen. Du kan benytte ned- og oppoverpilene på tastaturet til å løpe gjennom tabellene, når tabell-

komboboksen har fokus. Adgangsrestriksjonene for tabellene blir også vist i tabell-komboboksen. 
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For å få adgang til å lese kolonner, eller til å skrive i dem, må du slå dette av/på via knapper i 

dialogen, etter at du har markert kolonnene i listen. Det er ikke nødvendig å gjøre adgangsreguleringer 

på kolonnene i den utstrekning det er gjort på tabellnivå.  

Hvis du ikke har adgang til å lese en kolonne, vil det være symbolisert med et paragraf-tegn (§). Du vil 

da heller ikke kunne skrive i den. Hvis du i stedet kan lese kolonnen, men ikke har adgang til å skrive i 

den, vil det være symbolisert med et kryss (x).  

Har du ikke adgang til å lese en kolonne, vil den ikke bli vist i sideelementene, selv om den er lagret 

med i oppsettene. Brukere kan derfor dele samme oppsett, selv om de ikke har tilgang til de samme 

kolonnene. Den vil heller ikke framkomme i Hent frem dialogen.  

Nedenfor er vist et eksempel. 

 
I dette eksemplet har brukere som hører til denne adgangsgruppen ikke lov til følgende: 

• Skrive i E-post feltet 

• Ikke se Factoringnr. 

 

Funksjonsadgang 
Dette behandlingsmenyvalget leder til dialogen "Funksjonsadgang". 

Øverst i dialogen er det en nedtrekksliste hvor du kan velge type funksjonsadgang: 

• Behandlingsmenyvalg  

• Generelle menyvalg  

• Rapporter  

• Diverse  

Innholdet i listboksen vil skifte når du gjør valg i nedtrekkslisten.  

Adgang til å utføre markerte elementer i listboksen slår du av/på via knappen Adgang i dialogen. Hvis 

du ikke har adgang til å utføre et element, vil det være symbolisert med et paragraftegn (§).  

 

Behandlingsmenyvalg 

Når du har valgt Behandlingsmenyvalg, vil listboksen vise behandlingsmenyvalg for hver tabell. Navnet 

på behandlingsmenyvalgene er innrykket under navnet på tabellen. 

 

Generelle menyvalg 

Når du har valgt Generelle menyvalg, vil listboksen vise andre menyvalg enn behandlingsmenyvalg. 

Navnet på menyvalgene er innrykket under navnet på menyen. Navnet på undermenyvalg er innrykket 

en ekstra gang.  
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Her bør det sperres for adgang til Lagre vindusoppsett og Arbeidsområde for vanlige brukere. Dette bør 

kun vær mulig for systembruker. 

  
 

Rapporter 

Når du har valgt Rapporter, vil listboksen vise rapportvarianter for hver rapport. Navnet på 

rapportvariantene er innrykket under beskrivelsen av sideelementskombinasjonen som gir rapporten. 

 

Diverse 

Når du har valgt Diverse, vil listboksen vise andre funksjoner som du kan adgangsregulere. Listboksen 

viser § foran funksjoner som medlemmer av adgangsgruppen ikke har adgang til. Noen av funksjonene 

er standard ikke tillatt, inntil du markerer dem og klikker på knappen "Adgang" i dialogen. 

Dette gjelder følgende funksjoner: 

• Overfør til lønn  

• Godkjenne andres timelister  

• Endre sperrede aktiviteter  

• Flytte sperredatoen bakover i tid  

• Endre valuta 2 på transaksjoner  

• Annuller plukkede ordrelinjer 

• Annuller ferdigmeldte ordrelinjer 

• Tillet endring av kredittkortbetalingsordre 

• Tillett endring i produkttransaksjoner 

 

Det er viktig at man sperrer adgang for å kunne Redigere mapper/oppsett for vanlige brukere. Med 

denne funksjon kan man enkelt ved noen tastetrykk slette hele oppsettet i Visma, dvs. alle menyer, 

skjermbilder og rapporter. Det bør kun være systembruker som har denne adgangen 
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