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Uddata(Infoer) i VP-systemet, kan til-/fravælges i VP-Online. En info (navngivet TI + et
løbenummer) er altid tilknyttet en service, og når man til-/fravælger en given info,
gøres det ved at til-/fravælge servicen. Hvis der under en given service er tilknyttet 2
infoer, så vil begge infoer blive afmeldt, hvis servicen fravælges.

Figur 1. Eksempel på en service.

Som fig 1, viser, kan en service kan indeholde én eller flere infoer. I dette eksempel
indeholder servicen to infoer: TI200551 og TI200232. Bemærk at en service også er
defineret ved et versionsnummer, her version 2.
En service kan have flere aktive versioner, der kan abonneres på. Dér bør ideelt set,
kun abonneres på én serviceversion ad gangen. Når datacenteret understøtter den
nyeste version af en service, bør kunderne i dette datacenter, tilvælge den nyeste
version, og fravælge den ældre version.
Det er meget vigtigt at være opmærksom på, at når en service fravælges, så vil den
ikke længere blive dannet som uddata af VP systemet, dvs. når fravalget er foretaget
er det ikke muligt at gendanne data fra det tidspunkt af. Der er dog mulighed for at

tilvælge servicen igen, men data vil først blive generet igen dagen efter, at tilvalget
er foretaget.

2 Abonnementer
2.1

Adgang til funktionalitet

Tilgangen til funktionaliteten styres af masterbrugeren, som kan give brugerne af
systemet adgang til at foretage til- og fravalg via servicen ST20508.(Det er en
forudsætning for at kunne anvende ST20508 også at være tildelt service ST20503)

Figur 2. Tildel en bruger, adgang til at vedligeholde service.

Når adgangen er givet, som beskrevet i afsnit 2.1, skal der i VP.Online vælges
hovedmenuen ’Kunde’, som vist i figur 3:

Figur 3. Adgang til funktionalitet gennem hovedmenu ”Kunde”.

Efterfølgende vises nedenstående billede, hvor aktuel cd-ident indtastes i feltet
Kunde-id, og der trykkes på søg knappen.

Figur 4. Søg kunde

Derefter fremkommer nedenstående skærmbillede (Figur 5). Under feltet
”Kundestatus” trykkes på feltet ”Aktiv” (venstre musetast), så tilbydes menupunktet
”Abonnementer”, som giver adgang til at ændre i hvilke services, den pågældende
CD-ident skal modtage fremadrettet.

Figur 5. Adgang til funktionalitet gennem menu ”Søg Kunde”.

2.2

Tilvælg abonnement

Skærmbilledet, som nu vises har en oversigt i henholdsvis venstre og højre side.
Oversigten til venstre viser hvilke services, der IKKE abonneres på pt, men er
tilgængelige og mulige at oprette abonnement på.
Oversigten til højre viser hvilke services, der abonneres på pt.
I eksemplet nedenfor ønsker brugeren at tilvælge service SI20004 version 1 til Cd-ident
T2000. Der klikkes på SI20004 1 og trykkes på >> tasten, og så er servicen tilvalgt og
data er gemt.

Figur 6. Adgang til funktionalitet ”Abonnementer”.

I figur 7, har brugeren valgt et andet Datacenter, som CD-identen også anvender.
Som man kan se af billedet, abonneres der pt. ikke på nogle services gennem dette
datacenter.

Figur 7. Adgang til funktionalitet ”Abonnementer”, her med Datacenter hvor der ikke er opsat
abonnement endnu.

2.3

Fravælg abonnement

Når en bruger ønsker at fravælge en service, markeres servicen (venstre musetast) og
der trykkes på << tasten, og servicen er fravalgt.

Figur 8. Funktionalitet ”Abonnementer”, eksempel på fravalg af en service.

Systemet svarer med meddelelsen ”Data er gemt”, som ses af figur9.

Figur 9. Eksempel på fravalg af en service. Systemet svarer med ”data er gemt”, når udført.

2.4

Aftalehaver kan ændre serviceabonnement for andre
CD-identer

Hvis den aktuelle cd-ident er aftalehaver (AH) for andre, kan abonnement også
ændres for disse cd-identer.
Se nedenstående, hvor den cd-ident der aktuelle er på vpONLINE, er Aftalehaver for
andre og dermed også kan styre abonnements tildelingen for disse. Se fig 10

Figur 10. Bruger tilhørende T2000 som aftalehaver, kan ændre abonnementer for andre CDidenter

2.5

Udstedelsesansvarlig kan ændre for andre cd-identer

Hvis den aktuelle cd-ident er udstedelsesansvarlig (UA) for andre, kan abonnement
også ændres for disse cd-identer.
Se nedenstående, hvor den cd-ident der aktuelle er på vpONLINE, er
Udstedelsesansvarlig for andre og dermed også kan styre abonnements tildelingen
for disse. Se fig 11

Figur 10. Bruger tilhørende cd-ident T2000 som Udstedelsesansvarlig, kan ændre abonnementer
for andre CD-identer

