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Velkommen
Denne side er et støtteværktøj til Datafordelerens hjemmeside Da
tafordeler.dk, som har til formål at udstille dokumentation af
mere teknisk karakter.
På dette site kan du blandt andet finde servicekataloger,
kataloger over hændelser og en række guides.
Er du ny anvender af Datafordeleren eller har du brug for
sammenhæng kan du med fordel starte på Datafordeler.dk og vi
a links blive ledt direkte frem til den relevante dokumentation.
Er du en mere erfaren anvender, som leder efter noget specifikt,
kan du søge på denne side eller i øverste højre hjørne via
fritekstsøgning.
Det er også muligt at klikke dig frem til den relevante
dokumentation via sidetræet i den venstre menu eller ved brug af
labels.

Skal du printe en side skal du klikke på ikonet med de tre
prikker øverst i højre side. Her kan du vælge eksportér til
PDF og printe PDF'en.
Bruger du Internet Explorer vises ikonet med prikkerne
desværre ikke. Vælg en anden browser eller kør musen lidt
rundt i øverste højre hjørne og klik, hvor baggrundsfarven
skifter.

BRUGERADGANG
Det er ikke nødvendigt at oprette en bruger og logge ind på
siden.
Dokumentationen ligger frit tilgængelig og kan benyttes med
anonym adgang.

METADATA
Metadata for dokumentationen er synlig, så den fremgår for
anvenderne øverst på alle sider.
På den nederste linje står "Dato for seneste ændring - se
beskrivelse i historik". Ønsker du at se sidehistorik for siden
skal du klikke på ikonet med de tre prikker øverst i højre side
og vælge Sidehistorik.

Klik via labels

Under sidehistorik kan du læse beskrivelser af ændringer
samt vælge at se forskellige versioner af siden med
rettelsesmarkeringer.
Bruger du Internet Explorer vises ikonet med prikkerne
desværre ikke. Vælg en anden browser eller kør musen lidt
rundt i øverste højre hjørne og klik, hvor baggrundsfarven
skifter.

Spørgsmål eller
indrapportering af fejl
SUPPORT
Har du spørgsmål eller støder du på fejl eller
uhensigtsmæssigheder på Confluence skal du tage kontakt
til Datafordelerens SPOC via Datafordelerens hjemmeside.

Du finder supportformularen under punktet support.
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