PROPHIX 11™
Systemansvarlige
Daniel Nygaard Ricken
Økonomiafdelingen
9940 9785
dnr@adm.aau.dk

Michael Siglev
Økonomiafdelingen
9940 3959
msi@adm.aau.dk

Vejledning
Brug af Workflows
(Kun til Avanceret-brugere)

Opdateret: September 2016
Version: 5

1. Brug af Workflows
Det er gennem workflows, at du som avanceret-bruger kan give standard-brugere adgang til de templates,
der ligger i Prophix. Dette kunne eksempelvis være projektsekretærer, eller andre brugere der skal
driftsbudgettere.
For at komme i gang med at opsætte et workflow trykkes der på ”workflow manager” i fanen ”Apps”, eller
alternativt via ”Hjem”, hvis du har tilføjet denne app til din startside.

Derefter vil der fremkomme et tomt workflow, hvor du til at starte med vil stå i fanen ”Project Definition”
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Der oprettes automatisk et nyt ”Workflow Projekt”, når du åbner workflow manager.

1.1 Oprettelse af et nyt workflow
Når du åbner ”Workflow Manager” er der automatisk oprettet et nyt ”Workflow Projekt”. Start med at
gemme filen. Filen gemmes under f.eks. ”TEK-NAT”/”workflow”/dit institut.
F.eks. kunne workflowet for Økonomicenteret hedde: ”Workflow ØC 2016”.

Det første du skal tage stilling til er, hvorvidt dit workflow skal være aktivt, eller om du blot er ved at
forberede. Når du vælger, at dit projekt skal være aktivt, vil de brugere, du har tildelt opgaver begynde at få
e-mails omkring deres opgaver. Hvis du vælger forbered, kan du opsætte dit workflow uden der sendes emails. Derefter kan du til hver en tid gå tilbage og trykke på ”aktiv” og herefter vil din budgetproces gå i
gang.
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Vælg startdatoen for dit projekt. Valg af startdato følger automatisk med ned igennem workflowet. Du kan i
de forskellige aktiviteter vælge forskellige startdatoer, hvis dette er nødvendigt.

Her vælges også hvilke notifikationer, der skal modtages pr. mail. Her klikkes på ”Custom”, såfremt du
ønsker at ændre de predefinerede indstillinger fra Prophix. Hvis du ønsker at anvende de predefinerede
indstillinger, lader du blot ”rullegardinet” stå på ”Inherit system default settings”.
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Hvis du vælger Custom, vil ovenstående billede poppe op, hvor du kan afkrydse dine valg. Der er som
standard valgt notifikationer for alt. Dette kan godt blive lidt voldsomt, hvorfor det anbefales at fravælge
dem, der ikke er behov for. I samme boks kan der opsættes påmindelser.

De valgte indstillinger følger med hele vejen ned igennem resten af workflowet.

1.2 Åbning af et gemt workflow
Gemte workflows fremkommer ved at klikke på ”Åben”. Derefter skal du i stifinderen trykke på ”Et niveau
op”, indtil du ikke kan komme længere tilbage. Derefter vælges den sti, som det gemte workflow ligger på,
f.eks. ”TEK-NAT” / ”workflow” /dit institut. Til sidst dobbeltklikkes på filen.
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1.3 Aktiviteter og opgaver
Efter at workflowet er oprettet, skal der sættes aktiviteter og opgaver på:



Aktiviteten er den handling, du ønsker at udføre, f.eks.
projektbudgettering.
Opgaverne er der, hvor du uddelegerer, hvem der skal gøre hvad.

driftsbudgettering

eller

1.3.1 Aktiviteter
For at oprette en aktivitet trykkes på ”Tilføj” under ”Aktivitet”:

Når du har trykket på ”Aktivitet” - kommer følgende vindue frem:

Herefter indtaster du først navn, f.eks. ”Driftsbudgettering”. Felterne frem til ”udført senest dato” behøver
ikke at blive ændret.
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I ”Udført senest dato” indtaster du den dato, du senest vil have, at opgaverne bliver udført og sendt til
godkendelse ved godkenderen (typisk dig selv). Det vil være en god idé at vælge en dato i god tid, før du
skal have det samlede budget færdigt. Denne dato følger med, når der påsættes opgaver til aktiviteten.
E-mail Notifikation følger som standard moderprojektets indstillinger. Du kan godt vælge en anden
indstilling for den enkelte aktivitet.
Du har desuden mulighed for at give en ”Godkender” rettigheder til at ændre i de tal, der er blevet
budgetteret. Dette gør du ved at ændre i ”Approvers Can Edit”. ”Godkender” omtales i afsnit 1.3.2.

Vælg dernæst, hvilken template der skal vedhæftes opgaven. For at åbne en template trykker du på ”ikke
defineret” ved ”Default template”.

Herefter vælges den template, der skal linkes til. Dette bliver den template, som brugerne får adgang til,
når workflowet bliver sendt til personerne, der skal indtaste deri.
Det er derfor nødvendigt at oprette en aktivitet for hver template, der skal bruges/tastes i. Du kan ikke
tilføje flere templates til den samme aktivitet.

Når du skal vælge templates for driftsbudgettering, finder du disse under hvert af hovedområderne og
under mappe ”UK10 – drift”. Et eksempel kunne være: \TEK-NAT\UK 10 – drift\Indtastning Driftsbudgettering TEK NAT
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Når du skal vælge template for projektbudgettering, er der flere templates at vælge i mellem. Du finder
dem her: \Projektadministration\Templates :

Det er kun nødvendigt at uddelegere de følgende templates i workflows ved projektbudgettering:
Indtastningstemplate nr. 5 er til indtastning af projekter på UK 95 og 97
Indtastningstemplate nr. 7 er til indtastning af projekter på UK 90
Indtastningstemplate nr. 8 er til projektbufferen.
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1.3.2 Opgaver
For at tilføje en opgave, skal du stille dig på den aktivitet, du vil tilføje opgaven til og så trykke på ”opgave”.

Når du har oprettet en opgave kommer nedenstående skærmbillede frem:

I navnefeltet, skriver du navnet på den opgave, som skal uddelegeres og eventuelt initialer på den person,
du vil uddelegere til. Det gør det nemt at overskue alle sine opgaver. Et tip: kopiere denne linje og så
genbruge den til næste opgave og blot ændre initialer. Så slipper du for at taste samme ordlyd flere gange.
Det næste felt du skal redigere er ”ejer”. Med ejer forstås den bruger, der er tiltænkt opgaven. Altså
personen, som skal udføre opgaven, og som får adgang til den specifikke template.
Du kan tilføje en ”alternativ ejer”, hvis du ønsker en back-up. Hvis ikke, lader du bare feltet være.
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”Godkenderen” er ofte den økonomiansvarlige, som også skal godkende indtastningen. Ofte vil det være
personen, der opsætter workflowet – altså dig selv.
Hvis du ønsker at have en ”observatør”, som skal kunne se med gennem hele processen, kan denne også
tilføjes.
”Udført senest dato” er den samme, som du valgte i aktivitet. Du kan ændre den her, hvis denne opgave
har en anden dato end de andre opgaver.
Desuden vil din ”opgave” arve den template, som du har under din ”aktivitet”. Du kan vælge en anden
template til din ”opgave” ved at klikke på ”Template” på samme måde, som når du vælger en template til
din ”aktivitet”.
Herefter er du færdig med at udfylde denne opgave og du kan gå videre til den næste aktivitet eller opgave
ved at trykke på henholdsvis ”aktivitet” eller ”opgave”.

Når du er færdig, er det vigtigt, at du husker at trykke på GEM. Derefter bliver de forskellige opgaver sendt
til de brugere, som du har angivet som ejer og alternativ ejer af de forskellige opgaver under workflowet.

1.4 Projekt/workflow status
Udover at workflows benyttes til at give standard-brugerne adgang til de templates, de skal taste i, er
workflows også et særdeles anvendeligt værktøj til at styre budgetteringsprocessen på de forskellige
niveauer.
Nedenstående skærmbillede viser workflow status på driftsbudgettering for SAMF for budget 2014. Når et
workflow er tilfredsstillende afsluttet, vil man kunne se dette i det nedenstående cirkel- og søjlediagram
ved at diagrammerne bliver mere og mere grønne. Når budgetteringen er afsluttet burde både cirkel- og
søjlediagrammet derfor være fuldt grøn – ellers mangler en eller flere brugere at afslutte deres workflowopgaver.
Herved kan man let få et overblik over, hvilke brugere som overskrider deres udstedte deadlines, og
opsætte Prophix til automatisk at udsende rykkere til disse brugere.
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Ovenstående kan også vises i en rapport form, der er velegnet til udprint og som hurtigt kan anvendes som
afrapportering. Projektrapporten findes i fanebladet ”Reports” og i nedenstående skærmbillede ses det, at
der kan vælges mellem at grafisk få vist data som et ”pie” eller ”column” diagram. Der er også indlagt
knapper til at eksportere rapporten som Excel eller PDF.
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