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1. Rum planlægning 

Når du som Standard-bruger vil rum-planlægge i Prophix, vil du typisk starte med at modtage en Workflow-

opgave fra en Avanceret-bruger eller Administrator-bruger, der indeholder en bestemt opgave og en 

bestemt deadline for denne opgave. 

Når workflowet er blevet tildelt dig, vil du typisk modtage en e-mail fra Prophix-adressen: no-reply-

prophix@adm.aau.dk: 

 

Du kan nu vælge at åbne din Workflow-opgave ved at trykke på det link, der er angivet i e-mailen, hvorefter 

Prophix automatisk vil åbne og vise den planlægningsschedule, som avanceret-brugeren eller 

administrator-brugeren har angivet, du skal anvende. 

Bemærk, at det er valgfrit for avanceret-brugeren eller administrator-brugeren at sende dig ovenstående 

mail, hvorfor det altid er en god ide at tjekke dine Workflow-opgaver ved hjælp af nedenstående metode. 

 

Du kan altid finde dine Workflow-opgaver under ”My Tasks” i Prophix’s hovedmenu. 

Start med at åbne og logge ind på Prophix, hvorefter du vil se dette vindue: 
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Bemærk at dette skærmbillede vil se anderledes ud, alt efter hvordan du har indstillet Prophix på din 

computer. 

 

På dette skærmbillede, vil du under ”My Tasks” kunne se alle de Workflow-opgaver, som du er blevet gjort 

ansvarlig for eller er blevet gjort alternativ-ansvarlig for. Den alternativ-ansvarlige har ansvaret for at 

udføre opgaven, hvis den primære ansvarlige ikke har mulighed for det.   

Du åbner din specifikke Workflow-opgave ved at klikke på den under ”My Tasks”, og Prophix vil derefter 

åbne den planlægningsschedule, som avanceret-brugeren eller administrator-brugeren har angivet, du skal 

anvende. 

 

En avanceret-bruger kan udover ovenstående metode åbne planlægningsschedulen ved at finde den i 

Prophix’s ”Document Explorer” og åbne schedulen derfra.  Vælg først ”Document Explorer” fra menuen 

”My apps”: 
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I ”Document Explorer” skal du finde mappen ”Bygning planlægning”, undermappen ”Schedules og 

Templates” og derefter markere ”Placering af medarbejdere i rum”. Dobbeltklik derefter på det schedule, 

som passer til de omkostningssteder, du har adgang til: 

 

 

1.1 Placering af medarbejdere i rum 

Rum-planlægning i Prophix foregår i forskellige schedules, som er opdelt efter de forskellige 

omkostningssteder, som du har adgang til. Du skal derfor anvende den schedule, som passer til de 

omkostningssteder, du har adgang til.   

Husk på, at når du starter med at rum-planlægge, vil du først kunne resultaterne af dine gemte 

indtastninger i huslejerapporterne efter planlægnings-POST kørslen er foretaget, som starter omkring kl. 

12.00 og kl. 16.50, og slutter et par minutter efter. For flere detaljer omkring opdateringstidspunkterne for 

disse kørsler i Prophix, se vejledningen herom. 

 

I schedulen for rum-planlægning har du mulighed for at angive, hvilke rum de forskellige medarbejdere skal 

sidde i i de enkelte måneder henover året. Når schedulen åbner – enten via workflow eller via ”Document 

Explorer” – vil du se dette billede (bemærk at schedulen vil se anderledes ud, alt efter hvilke adgange du 

har): 
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I denne schedule er ”Omkostningssted”, ”Ressource rum planlægning” og ”Rum planlægning” langs x-

aksen, og de forskellige planlægningslinjer er angivet langs y-aksen.  

 

 

Derudover er de forskellige måneder også angivet langs x-aksen, men er skjult som standard. For at vise 

månederne, skal du dobbeltklikke på (+) ved ”Booking”. Derefter vises månederne også langs x-aksen:  
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Kolonnen ”Ressource rum planlægning” indeholder alle de medarbejdere, som har en budgetteret løn i RES 

på de omkostningssteder, som du har adgang til. Altså, når nye medarbejdere bliver oprettet i RES med en 

budgetteret løn på dit omkostningssted, vil disse medarbejdere fremkomme i denne schedule i takt med 

opdateringskørslerne fra RES til Prophix. Dette gælder både for navngivne medarbejdere og for NN-

stillinger.  

Kolonnen ”Omkostningssted” viser det omkostningssted, som den angivne medarbejder i ”Ressource rum 

planlægning” er registeret på i RES. Bemærk, at hvis denne angivelse er forkert, skal du rette 

omkostningsstedet i RES og ikke i denne schedule. 

Kolonnen ”Rum Planlægning” indeholder alle de rum, som du kan placere en bestemt medarbejder i. 

Denne liste bliver opdateret hver måned ud fra Campus Services bygningsdatabaser.  

 

For at placere en medarbejder i et rum, finder du den relevante linje for medarbejderen, vælger det 

specifikke rum, som personen skal sidde i, og sætter et 1-tal i de måneder, som personen skal sidde i 

rummet. 

 

Ønsker du at placere en medarbejder i et rum i et helt år eller længere, kan du nøjes med at sætte et 1-tal i 

2016M01 – altså januar – og anvende ”Fill Right” funktionen i schedulen: 

Du skriver 1-tallet i 2016M01 kolonnen, og markerer derefter denne kolonne og alle kolonner ud til 

2016M12 (eller flere måneder, hvis du ønsker at placere personen i et rum over flere år):  
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Derefter trykker du på knappen ”Fill Right” øverst i schedulen: 

 

På samme måde kan du også kopiere og indsætte 1-tallerne for alle linjer på en gang – vælg da istedet ”Fill 

Down” funktionen. 

 

1.2 Oprettelse af en ny linje 

For at lave en ny linje i schedulen skal du trykke på knappen ”Add” øverst til venstre i schedulen: 

 

Du sletter en linje ved at markere linjen og trykker på ”Delete” 

 

Typisk skal du tilføje en ny linje i schedulen, hvis du ønsker, at den specifikke medarbejder skal sidde i 2 

eller flere rum henover året, hvis du ønsker at placere en ”standard ressource” i et rum, eller hvis du ønsker 

at placere en af dine lokaler på ”Markedspladsen”. 

 

Når du trykker på ”Add”, vil du derefter se dette vindue:  
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1.2.1 Valg af omkostningssted 

I dette vindue skal du først vælge omkostningssted:  

 

Hvis du vil placere en medarbejder i et rum, skal du angive det omkostningssted, som personen tilhører, og 

hvis du vil placere et rum på markedspladsen, skal du angive det omkostningssted, som rummet tilhører. 

 

Når du trykker på ”Not set”, vil du se dette vindue: 
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Det er fra dette vindue, at du kan søge det relevante omkostningssted frem. 

Bemærk, at omkostningssteder i denne liste kan være lettere udvisket, mens andre er fuldt ud sorte. De 

lettere udvisket omkostningssteder er dem, du ikke har adgang til og/eller ikke kan vælge i schedulen, mens 

de sorte er dem, du har adgang til og/eller kan vælges i schedulen.  

 

Du kan søge på forskellige måder i dette vindue: 
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Når du trykker på ”Key matches” eller ”Nøgle matcher” kommer der forskellige søgemuligheder frem. Du 

kan vælge at søge på ”Keys/Nøgler”, ”Names/Navne” eller begge – en god tommelfingerregel er, at ”Keys” 

altid ser på talværdier og ”Names” altid ser på tekst. Derudover har du mulighed for at vælge ”Match”, 

”Contains/Indeholder”, ”Starts with/Starter med” og ”Ends with/Slutter med”.  

Hvis du vælger ”Starts with” eller ”Ends with” finder Prophix de nøgler og/eller navne, som henholdsvis 

starter med eller slutter med det, du har søgt på. ”Contains” finder alle de nøgler og/eller navne, som 

indeholder det du har søgt på, og hvis du vælger ”Match” finder den kun præcist det, du har søgt på. 

For at søge, skal du skrive tallet eller navnet ind på det medlem under kriteriet, du søger efter. Husk kun at 

trykke på ”Enter” og IKKE trykke på ”OK”, når du søger. 

 

Som eksempel vil jeg finde medlemmet 63111 som Omkostningssted: 
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Jeg skriver 63111 i søgefeltet og trykker på enter. 

 

63111 er nu fundet og vist i nederste del af vinduet, og du kan blot her vælge det ved at dobbelt på det 

fremsøgte omkostningssted, hvorefter det vil blive vist til højre i vinduet: 

 

Du trykker derefter på ”OK”, og du kan derefter se dit valg i vinduet før: 
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1.2.2 Valg af medarbejder / markedsplads 

Efter omkostningssted skal du vælge den medarbejder, som linjen omhandler, eller markedsplads, hvis du 

ønsker at sætte dit rum på markedspladsen, så andre har mulighed for at låne rummet. Bemærk, at 

markedspladsen ikke har nogen budgetmæssig eller økonomisk påvirkning – huslejen bliver altså ikke 

flyttet rent økonomisk, hvis du sætter et rum på markedspladsen. 

 

 

Når du trykker på ”Not set”, vil du se dette vindue: 

 



Prophix-vejledning:  Side 13 af 16 
Placering af medarbejdere i rum 

Som på måde som ved omkostningssted, kan du her søge efter den relevante medarbejder, som linjen 

omhandler. Den specifikke medarbejder vil altid i Prophix være angivet på følgende vis: 

Key/Nøgle = Medarbejdernummer – Stillingstype-tal: xxxxxx - xx 

Name/Navn = Medarbejderens navn – stilling 

 

På samme måde som beskrevet under omkostningssted – alt efter om du kender medarbejdernes navn 

eller medarbejdernummer – kan du sætte Prophix til at søge efter ”Name” eller ”Key” og ”Contains”, og 

skrive navnet eller medarbejdernummeret i søgefeltet, og derefter vælge medarbejderen. 

 

Ved ”ressource rum planlægning” har du også muligheden for at vælge ”Markedsplads”, hvis du ønsker at 

sætte rummet på markedspladsen, så andre enheder kan se, at rummet er ledigt til at blive lånt, og du har 

mulighed for at sætte en kategori ind.  

For at vælge ”Markedsplads” skal du i søgevinduet dobbeltklikke på Markedsplads i venstre side af vinduet: 

 

 

Hvis du ønsker at vælge en kategori – f.eks. hvis der ikke skal oprettes en NN-stilling i RES, men du alligevel i 

din planlægning vil tage højde for en ny person, eller hvis du får en gæst på besøg, som skal bruge et lokale 

i længere tid, kan du vælge en kategori. På nuværende tidspunkt er der oprettet 3 ”guest”-kategorier, og 

hvis du ønsker at få en ny kategori oprettet, er du velkommen til at kontakte de Prophix ansvarlig ved ØA. 

 

Når du har valgt en medarbejder, kategori eller markedspladsen, vil dit valg blive vist i ”ny linje” – vinduet. 
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1.2.3 Valg af rum 

Til sidst skal du vælge det rum, som den nye linje omhandler. Når du trykker på ”Not set”, vil du se dette 

vindue: 

 

 

I dette vindue kan du finde det rum, som du søger. Du kan søge rummet frem på samme måde som 

forklaret ovenfor med omkostningssteder og medarbejdere, hvor du enten søger på rummets nøgle eller 

rummets navn. 

Rummets nøgle og navn består af flere elementer:  

 Nøgle: forkortelse for adresse _ etage _ rum-nummer 

 Navn: fuld adresse, etage, rum-nummer, rumtype, rummets nettoareal 

F.eks. for A.C. Meyers Vænge 15, rum 1.1001a – som er et seminar rum på 1. etage på 105 kvm.: 

 Nøgle: Acm15_1_1.001a 

 Navn: A.C. Meyers Vænge 15 1 1.001a SEMINAR 105 
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Hvis du søger efter nøglen eller navnet på rummet efter ovenstående logik, kan du fremsøge det lokale, du 

vil budgettere husleje for. 

 

En alternativ måde at finde frem til det rum, du vil budgettere husleje for, er ved at anvende hierarkierne i 

Prophix. Hierarkierne for rummene kan du finde i søgevinduet, og er opbygget efter: 

1. Rummets adresse 

a. Etage 

i. Rummet 

 

 

På denne måde kan du finde det rum, du skal budgettere med, at din enhed skal ”eje” i den angivne 

periode. Du vælger rummet ved at dobbeltklikke på det, og derefter trykke på OK. 

Rummet vil derefter være valgt i ”Ny linje” vinduet: 
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Når du har valgt omkostningssted, medarbejder/kategori/markedsplads og rum, skal du endeligt trykke på 

”Add” i vinduet for at oprette linjen i schedulen. Din nye linje vil altid fremkomme nederst i schedulen. 

 

 

Når linjen er tilføjet, kan du vælge de relevante måneder, som medarbejderen/kategorien skal sidde i det 

angivne lokale, eller de måneder, hvor lokalet skal være på markedspladsen. Her igen kan du anvende ”fill 

right” og/eller ”fill down” funktionerne som forklaret tidligere. 


