
 

 

 

Användarbehörighetskontroller lokalt arbete   
 

Följande punkter är viktigt att löpande kontrollera lokalt  
 

• Endast aktuella personer har behörighet i Proceedo 

• Genomgång av användare som har lösenordsinloggning 

• Kontrollera att inte fler än nödvändigt har roll A-44 Lokaladministratör 2.0 samt A-45 

Fakturaadmin 

• Kontrollera att det inte finns användare som har rollen B-45 Hantera 

sekretessfakturor ihop med rollen B-28 Mobilapp 

 

1. Endast aktuella personer har behörighet i Proceedo 

 

Datakälla Senaste inloggning i rapportgeneratorn kan användas för att se när en användare senast 

var inloggad i Proceedo. Det finns en delad rapportfråga för detta som heter Användarkontroll; 

inloggning. 

 

 

 

I Grupp anges organisationens prefix och asterisk (t.ex. N123*). Resultatet visar när en användare 

senast var inloggad. Om en användare inte har varit inloggad på förslagsvis 6 månader kanske det är 

dags att inaktivera användaren. 



 

 
 
 

 
 

2. Genomgång av användare som har lösenordsinloggning 

 

Datakälla Grupper och användare i rapportgeneratorn kan användas för att se vem som har 

lösenordsinloggning. Det finns en delad rapportfråga för detta som heter Användarkontroll; tillåt 

lösenord. 

 

 

 

I Tillhör Grupp anges organisationens prefix och asterisk (t.ex. N123*) och i Tillåt 

lösenordsinloggning (Y/N) anges Y. Resultatet visar de användare som har lösenordsinloggning. 

Bedöm om det är relevant att de som har lösenordsinloggning ska ha detta. Det är bara i 

undantagsfall som man ska ha detta, till exempel när man har flera inloggningar som hör till olika 

organisationer. 

 

3. Kontrollera att inte fler än nödvändigt har roll A-44 Lokaladministratör 2.0 samt 

A-45 Fakturaadmin 
 

Datakälla Roller per användare i rapportgeneratorn kan användas för att se vilka som har rollerna A-

44 Lokaladministratör 2.0 samt A-45 Fakturaadmin. Det finns en delad rapportfråga för detta som 

heter Användarkontroll; roll A-44 samt A-45. 



 

 
 
 

 
 

 

 

I Grupp anges organisationens prefix och asterisk (t.ex. N123*) och i Roll anges A-44*;A-45*. 

Resultatet visar de användare som har roll A-44 och/ eller A-45 samt vilken grupp användaren ligger i. 

När man har dessa två roller ska man alltid ligga i huvudgrupp. Bedöm om det är relevant att alla som 

har dessa roller fortsatt ska ha dessa roller.  

 

4. Kontrollera att det inte finns användare som har rollen B-45 Hantera 

sekretessfakturor ihop med rollen B-28 Mobilapp 

 

Datakälla Roller per användare i rapportgeneratorn kan användas för att se vilka som har rollerna B-

45 Hantera sekretessfakturor ihop med B-28 Mobilapp. Det finns en delad rapportfråga för detta som 

heter Användarkontroll; sekretess ihop med mobilapp. 

 



 

 
 
 

 
 

 

 

I Grupp anges organisationens prefix och asterisk (t.ex. N123*) och i Roll anges B-45*;B-28*. 

Resultatet visar de användare som har roll B-45 och/ eller B-28 samt vilken grupp användaren ligger i. 

Användare som ligger i Standard- samt Begränsadgrupp ska inte ha dessa två roller samtidigt enligt 

IT-regler i Göteborgs Stad. 

 


