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Disclaimer This document is intended for informational purposes only. Any 

information herein is believed to be reliable. However, ScanJour 

assumes no responsibility for the accuracy of the information. 

ScanJour reserves the right to change the document and the 

products described without notice. ScanJour and the authors 
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ScanJour is a trademark used under license by ScanJour A/S. All 

other logos, trademarks and service marks are the property of the 

respective third parties. 

 

Copyright © ScanJour A/S 2013. All rights reserved. 

 

Revisionshistorik Rev. Dato Kommentar 

 1.0 2005-12-16 Første version 

 1.0 2006-05-23 <ADName>I</ADName> rettet til 

<ADName>l</ADName> i step 2 i 

proceduren i kapitel “2 Opsætning af 

replikering fra Active Directory”. 

 1.0 2006-07-18 Opdateret til Scan·Jour Captia 4.0 

 1.0 2011-02-18 Dette dokument hed tidligere DOC058 

 1.1 2012-03-08 Opdateret til ScanJour Captia 4.5 SP2 

   Tilføjede information om IADM i kapitel 

3.2 IADM under IADM sikrer at data ikke 

går tabt. 

 1.2 2012-06-19 Opdateret til ScanJour Captia 4.5 SP3 

 1.3 2012-11-01 Opdateret til ScanJour Captia 4.5 SP4 

 1.4 2012-12-17 Opdateret til WorkZone Content 

Server 2013 

   ScanJour Captia er erstattet med 

WorkZone Content Server i dokumentet. 

 1.5 2013-05-13 Opdateret til WorkZone Content 

Server 2013 SP1 

 



 

 

 

 

 

ConfigGuide_ WorkZoneContentServerKoncernIndblikAD Page 3 of 10 

Indhold 

 

1. FORORD................................................................................. 4 

2. OPSÆTNING AF REPLIKERING FRA ACTIVE DIRECTORY ..................... 6 

3. SÆRLIGE GRUPPER I AD............................................................ 9 

3.1. ALLEEMNER ........................................................................ 9 

3.2. IADM .................................................................................. 9 
 



 

 

 

 

 

ConfigGuide_ WorkZoneContentServerKoncernIndblikAD Page 4 of 10 

1. Forord 

 

Oversigt Denne vejledning forklarer, hvordan du konfigurerer koncernindblik. 

En generel beskrivelse af koncernindblikssystemet findes i ref. [0]. 

  

Forudsætninger Der forudsættes kendskab til WorkZone Content Server og 

systemets installation og opsætning. 

  

Formål Vejledningens formål er at sikre korrekt konfiguration af 

koncernindblik til WorkZone Content Server. 

  

Målgruppe Målgruppen er teknikere, der varetager installation og konfiguration 

af WorkZone Content Server. 

  

Typografiske 

konventioner 

Følgende typografiske konventioner bliver anvendt i denne 
vejledning: 

  

  Navne fra skærmen 

Fed skrift anvendes for navne, for eksempel for vinduer, 

knapper og felter, som optræder på skærmen (eksempel: SJ 

ServerSkan Admin vinduet). Når det fremgår klart, hvad vi 

refererer til, f.eks. en knap, optræder navnet alene (eksempel: 

Klik på OK). Bemærk at fed skrift også anvendes i andre 

sammenhænge. 

 Ord som skal erstattes 

<kursiv i knæk-parentes> anvendes for ord, som skal erstattes 

af et specifikt element i den gruppe, som ordene repræsenterer 

(eksempel: <versionsnr.> hvor versionsnr. repræsenterer f.eks. 

1.8.27). Bemærk, at kursiv også anvendes i andre 

sammenhænge. 

 Ord som skal indtastes 

Courier fonten anvendes til at angive ord, som skal indtastes 

nøjagtigt, som de står skrevet (eksempel: Indtast AFDMAR i 

Afdeling feltet). Denne font anvendes desuden til at angive fil- 

og stinavne. 

 Menuer 

Pile (>) anvendes til at vise menustrukturen i instruktioner om, 

hvordan du vælger et givent menupunkt (eksempel: Vælg Start 

> Tilbehør > Notesblok). 

  

Forkortelser Neden for ses de forkortelser, der er benyttet i dette skrift. 

 

 Forkortelse Forklaring 

 AD Active Directory 

 OU Organizational Unit 
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Referencer Refnr. Dokumenttitel 

 1 DOC060, Active Directory og Scan·Jour Captia vejledning 
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2. Opsætning af replikering fra Active Directory 

 

Opsætning af 

replikering fra 

Active Directory 

Konfiguration af koncernindblik består i at oprette organisatoriske 

enheder for koncernen. De organisatoriske enheder replikeres fra 

Active Directory i form af OU’er. Det betyder, at de organisatoriske 

enheder skal være oprettet i AD, inden du kan foretage replikering. 

Ref. [0] beskriver, hvorledes du opretter de organisatoriske enheder 

i AD. 

 

 Trin Handling 

 1 Åbn konfigurationsfilen SJADConfiguration<database 
navn>.xml, som findes på den server, hvor AD replikering 

foregår. 

 2 Søg på teksten <unitField> og tilføj efter de eksisterende 

<unitField> erklæringer følgende: 

<unitField> 

   <ADName>st</ADName> 

   <SJName>afdgrp</SJName> 

   <mandatory>false</mandatory> 

<unitField> 

Denne tilføjelse resulterer i, at feltet afdgrp bliver 

replikeret fra feltet State/province i AD. 

Note: Hvis du ønsker at bruge feltet City eller Zip/Postal 

Code i stedet for State/province, skal teksten 
<ADName>st</ADName> erstattes af henholdsvis: 

<ADName>l</ADName> (for feltet City) 

<ADName>postalCode</ADName> (for feltet Zip/Postal 

Code) 

 3 Gem konfigurationsfilen og luk den. 

 4 Åbn Active Directory som beskrevet i ref. [0]. 

Active Directory Users and Computers vinduet kommer 
frem. I træstrukturen til venstre i vinduet kan du finde de 
organisatoriske enheder, som du har oprettet. 

 5 Find i træstrukturen den organisatoriske enhed, som skal 

replikeres, og klik på navnet. 

 6 Åbn pop-up menuen for den organisatoriske enhed og vælg 
Properties…. 

<organisatorisk enhed> Properties vinduet kommer frem. 
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 Trin Handling 

 

 7 Indtast i feltet State/province på General fanen i 

<organisatorisk enhed> Properties vinduet en af 

følgende værdier: 

 KONTOR, hvis den organisatoriske enhed hører til 

niveauet kontor 

 AFDELING, hvis den organisatoriske enhed hører til 

niveauet afdeling 

 MYNDIGHE, hvis den organisatoriske enhed hører til 

niveauet myndighed 

 OVERMYN, hvis den organisatoriske enhed hører til 

niveauet overmyndighed. 

Note: Dette forudsætter, at du i step 2 har valgt, at du 

vil anvende feltet State/province, og at du 
anvender standardløsningen af 
koncernindblikssystemet. Hvis du anvender en 
tilpasset udgave af koncernindblikssystemet, kan 

betegnelserne for de organisatoriske enheder 
være anderledes. 

 8 Klik OK. 

<organisatorisk enhed> Properties vinduet lukker. 

 9 Gentag step 5 til 8 for hver af de organisatoriske enheder, 
som replikeres. 
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 Trin Handling 

 10 Foretag replikering som beskrevet i ref. [0]. 
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3. Særlige grupper i AD 

 

Introduktion Der kræves to særlige grupper i AD, før systemet fungerer korrekt. 

Disse beskrives nedenfor. 

 

3.1. ALLEEMNER 

 

Emneindblik Gruppen ALLEEMNER er en obligatorisk gruppe, som skal oprettes i 

Active Directory, og alle brugere skal være medlem. Den giver 

emneindblik som et eksplicit indblik. Dermed kan brugere oprette 

sager osv.. Ref. [0] beskriver, hvordan du foretager oprettelsen af 

gruppen ALLEEMNER. Det er vigtigt at huske, at indsætte nye 

brugere af systemet i denne gruppe.  

 

3.2. IADM 

 

Sager, dokumenter, 

opgaver og 

adressater, som 

ingen har adgang til 

Ved replikeringen kontrolleres det, om der er sager, dokumenter, 

opgaver og adressater, som ingen har adgang til. Hvis det er 

tilfældet, får alle brugere, som er medlem af gruppen IADM, adgang 

til dem. 

  

IADM sikrer at data 

ikke går tabt 

Når medarbejdere holder op, eller i andre situationer ved 

organisatoriske forandringer, kan man risikere, at der er sager, 

dokumenter osv., som ingen længere har indblik til at se og ændre. 

Der er altså sager, dokumenter osv., der er i fare for at blive ”tabt”. 

IADM er en sikkerhedsgruppe, der skal bruges til at administrere 

sådanne ”tabte” objekter. 

 

Når data overføres fra AD til ScanJour, kontrollerer en planlagt 

opgave regelmæssigt, om data er gået tabt. Det vil sige 

utilgængelige entiteter såsom sager, dokumenter eller adressater i 

databasen. 

Dette konfigureres under installationen af systemet; se ScanJour 

WorkZone Content Server Installation Guide for mere information. 

 

Eftersom den planlagte opgave udføres regelmæssigt, kan 

medlemmer af systemindblikket IADM se disse tabte entiteter I 

modulet Lost and Found i CCM. 

  

Mindst et medlem 

fra hver myndighed 

i IADM 

Det er derfor vigtigt, at: 

 der er etableret en IADM-gruppe 

 der er mindst et medlem fra hver myndighed i IADM-gruppen. 

 
WorkZone Content Server Active Directory Configuration Guide 
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beskriver, hvordan du foretager oprettelsen af gruppen IADM. 
 

 

 


