
1 
 

 
Bilag 1 - Regnskabsinstruks for Aalborg Universitet 
 
Autorisation til ØSS  
 
Via Oracle Financials sikkerhedssystem sikres det, at brugerne kun får adgang til de ansvarsområder som er de 
individuelt er blevet tildelt. Funktionerne i sikkerhedssystemet benyttes til at definere autorisationer (brugerprofiler/-
roller) i systemet.  
 
Autorisationer bygges op af følgende elementer:  
 

 Bruger, som er en entydig definition i systemet, hvor hver person, der skal autoriseres, defineres.  

 Ansvarsområde, som angiver et arbejdsområde for en eller en gruppe af brugere, der har samme rolle 
(funktionsområde).  

 Menustruktur, som angiver en struktureret liste af programmer. Programmerne kan være skærmbilleder til 
indtastnings- eller forespørgselsformål eller rapporter.  

 Profiler, som findes på fire niveauer: bruger-, ansvarsområde-, modul- og systemniveau (angivet i stigende 
rækkefølge efter dominans). I profilerne opsættes en række parametre for anvendelse af systemet, og visse 
parametre kan kun sættes op på nogle af niveauerne.  

 Rapportsikkerhedsgrupper, hvor der bruges “Standard Report Submission”, som giver mulighed for at angive 
grupper af rapporter, der typisk vil være en delmængde af den samlede mængde rapporter i systemet.  

 Sikkerhedsregler, som giver mulighed for konterings- og forespørgselsbegrænsning på de ansvarsområder, 
der har fået tilknyttet sikkerhedsreglen.  

 
Systemadministratorer har adgang til et overvågningsskærmbillede, hvor igangværende aktiviteter på systemet kan 
fremfindes. Overvågning kan foregå på flere forskellige niveauer: bruger-, ansvars- eller formularniveau. Niveauerne 
adskiller sig ved at give færre eller flere oplysninger.  
 
Bruger, pålogning og adgangskode  
Ved pålogning indtastes brugernavn og password, hvorefter der gives adgang de dele af systemet, som brugeren har 
fået tildelt. Registreringer og rettelser, foretaget af brugeren, bliver registreret med brugernavn samt dato.  
 
Ved fem fejlagtige forsøg på login, afbrydes den videre afvikling af Oracle Financials.  
 
Succesfuld pålogning giver adgang til alle de ansvarsområder, som systemadministrator - via godkendte 
systemanmodninger - har tildelt brugeren adgang til -.  
 
Systemet er opsat således, at brugerne efter et vist interval af dage bliver bedt om at ændre password. Derved sikrer 
systemadministrator sig, at der sker en løbende ændring af brugernes password.  
 
Begrænsning af adgang til systemet  
For et ansvarsområde angives via en menustruktur, hvilke skærmbilleder, der gives adgang til.  
 
Skærmbilleder i Oracle Financials kan have mange anvendelsesmuligheder:  
 
• Indtastning og opdatering af data.  
• Forespørgsel på data.  
• Kald og udskrivning af rapporter.  
 
Der kan angives start- og slutdato for, hvornår et ansvarsområde skal være gældende.  
 
Rolledefinitioner  
Der er i ØSS-konceptet lagt op til en skarp adskillelse mellem de forskellige roller, der skal varetages i relation til de 
arbejdsopgaver, der skal udføres. Opdelingen af ØSS i forskellige delmoduler/ansvarsområder gør, det muligt at sikre 
systemmæssig person- og opgaveadskillelse. Yderligere er der mulighed for at lave sikkerhedsregler, 
krydsvalideringsregler samt menuadskillelse.  
 
I systemadministrationsmodulet oprettes brugere, ansvarsområder, menuer, funktioner mv..  
I Finans konstrueres sikkerhedsregler og krydsvalideringsregler.  
 


