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Introduktion
Caesar Admin används för att konfigurera och underhålla Caesar CRM. Det
omfattar underhåll för:
•

Användare

•

Applikationer

•

Sekretess (GDPR)

•

Territoriumsystem

•

Koder

•

Arbetsflöde

•

Import

•

Inställningar

•

Texter

•

API

•

Anslutningar

•

Loggar

Caesar Admin startas från huvudbilden i Caesar CRM när man är inloggad på en
Startsida eller i en Sales-applikation.
1. Välj Verktyg > Admin i nedre vänstra hörnet av fönstret.

2. Ett nytt Admin-fönster öppnas i webbläsaren och underhållssval blir
tillgängliga i den vänstra navigeringspanelen.

3. När man startar Admin nästa gång så kommer den senast använda
dialogen att visas.
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Förutsättningar
För att kunna använda Caesar Admin behövs:
•

En licens (en licens ingår alltid i installationen)

•

Åtkomst till Applikationen

•

En Roll med tillhörande rättigheter:

•

En Användare som är tilldelad den Roll man satt.

Caesar Admin 2021 R1 Manual - © SuperOffice Business Solutions – 2021:03

14

Roller
Roller används för att gruppera användare baserat på olika jobbfunktioner.
Rättigheter att utföra vissa saker tilldelas sedan dessa roller.
I ett rollbaserat rättighetssystem (Role Based Access Control - RBAC) så tilldelas
inte rättigheterna direkt till användaren. Dessa förvärvas istället via den roll eller
roller de har.
Inom en organisation är roller relativt stabila, medan användare och rättigheter
både är många och kan snabbt ändras. Möjligheten att kontrollera åtkomst via
roller underlättar därför underhåll och genomgång av åtkomst till systemet.
I Caesar CRM så kan en användare vara tilldelad en eller flera roller, men måste
ha minst en roll.
Roller kan användas för att kontrollera åtkomst till Caesar CRM via följande
funktioner.
•

Rättigheter

•

Applikationer

•

Portaler

•

Koder

•

Fält

•

Dialogmenyer

•

Saint-rapporter

•

Saint-mål

•

Teman

Roller är implementerat för alla Caesar CRM applikationer:
•

Admin

•

Sales

•

Objekt

•

Saint

•

Saint Designer

•

Marketing

•

Caesar för Outlook

•

Caesar för Notes

•

Mobil

•

Modul/ Submodul
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Lägg till en Roll
Lägg till en Roll och tilldela den till en användare med hjälp av följande steg:
1. Välj Användare > Roller i Navigationsfältet.
2. Klicka Ny.
3. Ange Namn och Beskrivning, välj en ikon och klicka Spara.

4. Välj fliken Medlemmar för att välja de användare som ska ha rollen:

5. Klicka Lägg till.
6. Dialogen Sök och lägg till användare till roll visas.
7. Ange önskade kriterier och klicka Sök.
8. Kryssa i rutan framför de användare du vill ge rollen.
9. Klicka Lägg till.
10. Användaren (eller användarna) har nu fått den valda rollen.
Man kan också välja roll när man registrerar en ny användare.

Standardroll
Den standardroll som ingår i installation heter ”Användare”, men du kan också
skapa din egen standardroll.
1. Välj Användare > Roller i Navigeringsfältet.
2. Välj den Roll du vill sätta som standard.
3. Kryssa i valet Standardroll.

4. Klicka Spara.
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Rättigheter
På rollnivå kan man sätta rättigheter för en grupp av användare. Om en
användare har fler än en roll så kommer den användaren få summan av alla
rättigheter och applikationer.
Rättigheter baseras på följande:
•

Användare satt som ansvarig för en kunds affärsområde

•

Användare satt som ansvarig för ett element (aktivitet, affär, projekt
eller objekt)

Det betyder att:
•

Rättigheter att ändra en kontaktperson eller en kund är knutet till den
person som är satt som ansvarig för kundens affärsområde.

•

Rättigheter att ändra ett element är knutet till den person som är satt
som ansvarig för elementet (aktivitet, affär, projekt eller objekt)

Nivåer
Rättigheter kan anges på fyra nivåer för varje element och funktion:
•

Alla

•

Rollmedlemmarna kan utföra vald åtgärd för alla element.

•

Denna roll

•

Rollmedlemmarna kan utföra vald åtgärd endast för de element som
tillhör samma roll som dessa medlemmar har.

•

Mina

•

Rollmedlemmar kan utför vald åtgärd endast för de element där
användaren (medlemmen) är satt som ansvarig.

•

Ingen ansvarig

•

Rollmedlemmar kan utföra vald åtgärd endast för element där ingen är
satt som ansvarig.

Program/Funktionalitet
Rättigheter är indelade i sex olika sektioner:
•

Allmänt – Sales- och Objektapplikationer

•

Marketing

•

Saint Designer

•

Saint

•

Övrigt

•

Admin – Rättigheter kopplade till funktionalitet i Admin-applikationen

Om en ny Modul har blivit tillagd så kommer rättigheter för den modulen att
dyka upp som ett separat val under Allmänt.
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Allmänt
Här finns de element som används i applikationerna Sales och Objekt.
Elementen och tillhörande rättigheter är beskrivna i nedanstående tabell:
Rättighet
Element
Skapa Ändra Ta
bort
Intressent/Privatperson På/Av Nivå Nivå
Affärsområde*
Nivå Nivå Nivå
Kontaktperson
Nivå Nivå Nivå
Aktivitet
Nivå Nivå Nivå
Affär
Nivå Nivå Nivå
Projekt
Nivå Nivå Nivå
Objekt
På/Av Nivå Nivå
Konkurrent
På/Av På/Av På/Av
Modul
På/Av Nivå Nivå

Visa
anteckningar
Nivå
Nivå
Nivå
Nivå
Nivå
Nivå
Nivå

Visa
dokument
Nivå
Nivå
Nivå
Nivå
Nivå
Nivå
Nivå

Skriv
ut
Nivå
Nivå
Nivå
Nivå
Nivå
Nivå
Nivå

*Det är möjligt att tillåta användare att ändra all information på Affärsområde
utom ansvarig användare. Det betyder att de kan ändra affärsområdesdata, om
de har rättigheter att ändra kundinformation, men de kan inte ändra ”ägarskap”.

Territorium
Om man kör Caesar CRM med Territorium så finns det ytterligare två
inställningar för Ta bort på Intressent och Privatperson.
Den här inställningen ger dig tillåtelse att ta bort den verkliga tabellposten
(istället för att bara använda ”Avsluta prenumeration”).

Regler
Den här tabellen visar vad som styr de olika rättigheterna (objekt och konkurrent
beskrivs separat).
Intressent/
Affärsområde Kontaktperson
Privatperson
Skapa Roll
Roll
Ansvarig på
Affärsområde
På/Av
Ändra Ansvarig på
Roll
Ansvarig på
Affärsområde
Affärsområde

Aktivitet

Ansvarig på
Aktivitet

Ansvarig på
Affär

Ansvarig på
Projekt

Ta
bort

Ansvarig på
Aktivitet

Ansvarig på
Affär

Ansvarig på
Projekt

Ansvarig på
Roll
Affärsområde

Ansvarig på
Affärsområde
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Följande regler är giltiga för alla element (där de används):
Visa
anteckningar
Visa dokument

Om ingen rättighet är
satt så döljs
Om ingen rättighet är
satt så döljs
dokumentfliken

Skriv ut

Skriver ut information i
fast format.

Reglerna för Objekt och Konkurrent styrs av rollen.
Objekt
Skapa Roll –
Ändra Roll – Nivå
Ta
Roll – Nivå

Konkurrent
Roll –
Roll –
Roll –

Exempel
A. Rättighet Ändra på Kontaktperson är satt till Denna roll för roll “A”.
Det betyder att alla användare med rollen ”A” kan ändra information på
kontaktperson om någon medlem i ”A”-rollen är satt som ansvarig på
affärsområdet på kunden dit kontaktpersonen hör.
B. Rättighet Visa anteckningar och Visa Dokument på Aktivitet är satt till
Mina för roll “B”.
Det betyder att en användare med ”B”-rollen bara kan se anteckningar
och dokument på de aktiviteter användaren är satt som ansvarig på.

Marketing
Om man använder Caesar marketing kan rättigheter sättas på följande:
•

Kampanjmapp

•

Kampanj

•

Kampanjdel

Listboxar ger möjlighet att välja en Nivå (Alla, Denna roll, Mina, Ingen ansvarig
eller ingen rättighet dvs. blank/tom).
Kryssrutor sätter på eller stänger av en rättighet.
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Saint Designer
När Saint Designer används kan man sätta rättigheter för följande Saint
Designer-delar:
•

Rapport

•

Sökrapport

•

Mobila listor

•

Mål

•

Systemrapport

•

Urval

•

Urvalsmallar

Listboxar ger möjlighet att välja en Nivå (Alla, Denna roll, Mina, Ingen ansvarig
eller ingen rättighet dvs. blank/tom).
Kryssrutor sätter på eller stänger av en rättighet.

Saint
När Saint används kan man sätta rättigheter på Saint-åtgärder:
•

Skriv ut

•

Exportera

•

Seriebrev

•

Ange ansvarig

•

Massuppdatering

•

Massborttagning

De här rättigheterna kan bara vara antingen av eller på.

Övrigt
Den här inställningen styr innehållet i användarlistan i huvudbilden.
Den bestämmer vilka användares information som inloggad användare kan se
och göra något med.
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Admin
De här inställningarna styr vad man kan göra i Admin-applikationen. Förutom
Användare kan de här inställningarna bara slås av eller på.
Användare
Roller
Organisation
Informationsvyer
Applikationer
Licenser
Sekretess
Territoriumsystem
Koder
Intressekoder
Försäljningsartiklar
Valutor
Arbetsflöde
Affärsregler
Åtgärder
Servicejobb
Notifieringar
Import
Tabeller/Fält
Säkerhetsinställningar
Dokumentinställningar
Dokumentmallar
Kommunikationsinställningar
Mobilinställningar
Teman
Ikoner
Tabellinställningar
Loggning
Systemjobb
Texter
API
Anslutningar
Visa användarhistorik
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Loggbok
Uppdatera cache

Ikonernas innebörd
I underhållet för Fältinställningar, Dialogmenyer och Teman kan man få en
snabb signal om ifall rättigheter är satta eller ändrade.
Exemplet nedan är hämtat från Fältinställningar.

Indikatorkolumnen i listan (Visa, Redigerbar, Tvingande) innehåller olika
information beroende på vad som är satt på själva fältet, på en dialogmeny eller
ett tema. Ikonerna har följande betydelse:
Standard

Samma inställningar som standard

Ändrat

Ändringar har gjorts

Om kolumnen är tom så betyder det att ingen inställning är gjord dvs. fältet visas
inte och är vare sig redigerbart eller tvingande.

Fält
Ikonen ändras till

i listan om följande har ändrats:

Tvingande

Inte tvingande för roll

Visa

Roll
Dold om

Redigerbart

Roll
Skrivskyddat om

Dialogmenyer
Ikonen ändras till
Visa

i listan om följande har ändrats:
Roll

Teman
Ikonen ändras till
Visa

i listan om följande har ändrats:
Roll
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Applikationer
Man kan sätta rollrättigheter på Applikationsnivå.

Det är även möjligt att sätta rättigheter för enskilda användare.

Portaler
Man kan sätta rollrättigheter för Portaler.

Koder
Rollrättigheter kan sättas för en Kod när inställningen Visa är vald.
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Fält, Dialogmenyer och Teman
Rollrättigheter kan sättas när inställningen Visa är vald.

För dialogmenyer kan man sätta en Roll för både Flik och Åtgärd.

Saint-rapporter och Mål
Rollrättigheter kan sättas när inställningen Visa är vald.
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Användare
I användarunderhållet kan man lägga till och ta bort användare, ändra
användaregenskaper och se användarhistorik.
För att kunna göra det här behöver du ha tillräckliga rättigheter satta för din Roll
under Admin > Användare. Om inga rättigheter är tilldelade så kommer inte
valet Användare att synas i Navigeringsfältet.
Man kan underhålla användarinformation via olika menyalternativ (knappar).
Ordningen de visas i beror på inställningar i Arbetsflöde > Dialogmenyer (se
kapitlet Dialogmenyer för mer information):

Följande alternativ finns i en standardinstallation:
•

Applikationer

•

Notifieringar

•

Kalender

•

E-post

•

Regionala

•

Användarhistorik

•

Effektiva rättigheter

•

Ändra lösenord (Om Windowsautentisering inte används)

•

Ta bort (styrs a rättigheter)
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Lägg till en användare
Följ nedanstående instruktion för att lägga till en användare.
1. Välja Användare > Användare i Navigeringsfältet.
2. Ett Sökformulär tillsammans med en lista över användare visas.

Om du vill kontrollera om en användare redan finns, så kan du hitta användaren
genom att ange olika kriterier i formuläret.
Tips! Använd Snabbsök om du redan känner till en persons initialer eller login
namn.
3. Klicka Ny.

4. Skriv in användarinformationen (* asterisk markerar Tvingande fält).
Tips! Om du har skapat en standardroll så kommer den rollen att visas i Rollfältet.
5. Klicka Spara.
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Stöd för GDPR
Man kan ange Rättslig grund när man lägger till en ny användare eller när man
uppdaterar en befintlig.

Klicka på befintlig rad för att redigera eller klicka Ny… för att lägga till en post.
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Applikationer
Här kan man se alla applikationer som användaren har åtkomst till via sin roll och
som enskild användare.

För att lägga till eller ta bort en applikation i listan, använd huvudvalet
Applikationer > Underhåll i navigeringsfältet.

Notifieringar
Den här fliken visas om en användare eller den roll användaren tillhör används i
en Notifiering.

Se kapitlet Notifieringar för mer information.
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Kalender
Det här valet finns tillgängligt om en användare har applikationerna Caesar för
Outlook (CFO) eller Caesar för Notes (CFN) installerade.
Kalenderintegrationen gör det möjligt att skapa aktiviteter från din kalender och
att få aktiviteter skapade i Caesar CRM att dyka upp som möten i din kalender.

Använd kalenderintegration
Styr att funktionaliteten finns tillgänglig för användaren.
Aktivitetstyp för möte
Aktivitetstypskoden som används för kalenderintegrationen.
Minsta aktivitetslängd
Tid (i minuter) för den minsta längd en aktivitet måste ha för att skapas som ett
möte i kalendern.
Synkroniseringsintervall i minuter
Styr tiden mellan synkroniseringar. Standard är 20 minuter.
Använd kategori
Gör att du kan sätta en Outlook-kategori på alla kopplade möten.

Åtgärd efter att möte sparats
Styr vad som händer när du sparar en kalenderpost.
Visa bekräftelse
Ett bekräftelsemeddelande på att aktiviteten sparats visas.
Öppna Caesar CRM
Caesar CRM öppnas med den kopplade aktiviteten öppen.
Ingen åtgärd
Aktiviteten sparas och fokus stannar kvar i kalendern.
Öppna Caesar CRM i Outlook
Caesar CRM öppnas som ett fönster inuti Outlook-programmet.
Inställningarna kan ändras av användare förutsatt att “Inaktivera i
användarinställningar” inte är satt under Inställningar > E-post/Kalender. Där
väljs också vilka aktivitetstyper som ska synkroniseras med kalendern.

Caesar Admin 2021 R1 Manual - © SuperOffice Business Solutions – 2021:03

30

E-post
Det här valet finns tillgängligt om en användare har applikationerna Caesar för
Outlook (CFO) eller Caesar för Notes (CFN) installerade.
E-postintegrationen gör det möjligt att skapa aktiviteter från inkommande och
utgående e-postbrev och koppla dem till intressenter eller kontaktpersoner i
Caesar CRM.

Aktivitetstyp för inkommande e-post
Aktivitetstypen på den aktivitet som skapas när ett inkommande e-postbrev
sparas i Caesar CRM (användaren finns i Till:-fältet.)
Aktivitetstyp för utgående e-post
Aktivitetstypen på den aktivitet som skapas när ett utgående e-postbrev sparas i
Caesar CRM (användaren finns i Från:-fältet.)
Spara bilagor som dokument
Bifogade filer till e-post sparas som ett dokument på aktiviteten.
Spara en kopia av e-postmeddelandet som dokument
Hela e-postbrevet kommer att sparas som ett dokument på aktiviteten.
Markera aktiviteten som utförd när e-post sparas
E-postaktiviteten i Caesar CRM sätts som utförd.
Använd dagens datum när e-post sparas
Datumet för när aktiviteten skapades sätts till dagens datum istället för det
datum då e-postbrevet skickades.
Använd kategori
Gör det möjligt att märka e-post med en Outlook-kategori för att visa att de är
kopplade till aktiviteter i Caesar CRM.
Flytta e-post till mappen Borttaget
Efter det att e-postbrevet sparats i Caesar CRM flyttas det till “Borttaget”mappen i Outlook/Notes.
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Åtgärd efter att e-post sparats
Styr vad som händer när du sparar e-postaktiviteten.
Visa bekräftelse
Ett bekräftelsemeddelande på att aktiviteten sparats visas.
Öppna Caesar CRM
Caesar CRM öppnas med den kopplade aktiviteten öppen.
Ingen åtgärd
Aktiviteten sparas och fokus stannar kvar i brevlådan.
Öppna Caesar CRM i Outlook
Caesar CRM öppnas som ett fönster inuti Outlook-programmet.

Vid Skicka meddelanden från Caesar CRM
När man skickar e-post från Caesar CRM kan man välja att hämta data från
aktiviteten.
o

Inkludera ämne
Namnet på aktiviteten används som ämne i e-postbrevet

o

Inkludera meddelandetext
Anteckningar i aktiviteten används som meddelandetext i e-postbrevet.

Inställningarna kan ändras av användare förutsatt att “Inaktivera i
användarinställningar” inte är satt under Inställningar > E-post/Kalender.

Effekter
Här kan du lägga in ditt eget Caesar CRM-utseende med hjälp av olika teman.
Text i fetstil visar vilket tema som är aktivt.

Caesar CRM har följande standardteman:
•

Svart

•

Blå

•

Caesar

•

Magisk Blå

•

Silver

•

Vit

Det går också att skapa och underhålla egna företagsspecifika teman via
Inställningar > Teman.
OBS: Den här inställningen kan låsas för användaren via Roll.
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Regionala
Här ställer man in användarspråk, regionala inställningar och tidszon.

Standardspråket visas i fetstil:

Automatisk
Om <Automatisk> är satt innebär det att språk och regions plockas från
Webbläsarens inställningar.
Om man ändrar inställningarna i Caesar CRM, så är det dessa som kommer att
gälla framöver.

Användarhistorik
Användaråtgärder och händelser kan visas via alternativet Användarhistorik i
navigeringsfältet eller via knappen under Användarinställningar.

Man kan filtrera informationen med hjälp av listboxen Operation.
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Effektiva Rättigheter
Den här funktionen visar summan av alla rättigheter satt för en användare, både
som medlem av en roll och som enskild användare.

Det här är bara en översikt.
För att lägga till, ta bort eller ändra rättigheter, använd alternativen under Roller,
Applikationer eller Arbetsflöde.

Ändra Lösenord
Den här funktionen används för att ändra lösenord för användare i systemet.

OBS! Det här alternativet finns bara om Windows-autentisering inte används.
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Ta Bort
1. Välj den användare du vill ta bort under valet Användare > Användare
i navigationspanelen.
2. Klicka Ta bort.
3. Ett bekräftelsemeddelande kommer upp.

4. Klicka OK.
5. Användaren är nu borttagen ur databasen.

Gör en Användare Inaktiv
Det är inte alltid man vill ta bort en användare helt eftersom historik och statistik
då kommer att gå förlorad.
Alla relationer till andra element såsom Aktiviteter, Affärer och Objekt kommer
också försvinna när man tar bort användaren.
För att undvika det så kan man sätta användaren som Inaktiv genom att kryssa i
boxen Inaktiv.

När det alternativet är valt kan användaren inte längre logga in till Caesar CRM
och arbeta i systemet.
För att aktivera användaren igen är det bara att kryssa ur rutan.
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Inloggningssätt
Man kan använda OpenID Connect för att logga in i Caesar CRM.

Ett exempel på inloggningssätt som använder OpenID Connect är Google; du kan
logga in till Google och sedan logga in till Caesar CRM utan att behöva ange dina
inloggningsuppgifter två gånger.

Det är också möjligt att använda login för Facebook.
Om ni redan har en egen login-service som använder OpenID Connect, så kan ni
använda den för att logga in i Caesar CRM
OBS! Det här kräver förkunskaper i OpenID Connect och OAuth 2.0.
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Windowsautentisering – Föråldrad inställning
När Windowsautentisering (automatisk inloggning) används behöver man inte
ange användarnamn eller lösenord för att logga in i Caesar CRM.

Det betyder att användaren loggar in med samma konto som används för att
logga in på operativsystemet (Windows).
Alla krav beträffande lösenordsstyrning kontrolleras då av operativsystemet.

Ange Standarddomän
Om inget domännamn är angivet i fältet Användarnamn på användaren
(<Domän>\<AnvändarID>), så kommer standarddomänen att användas.
Domänen anges i Inställningar > Säkerhet > Windows-autentisering.

Genom att välja Standard Windows-autentisering (vid upplägg av nya
användare) kan man också sätta att alla nya användare läggs upp med sitt
domänkonto-ID.
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Konfigurera Windowsautentisering
För att Windowsautentisering ska fungera behöver Webbservern känna till vilken
användare det är som begär åtkomst.
Webbläsaren skickar användarnamnet till Webbservern.
•

Om Webbservern inte kräver användarautentisering, så skickar inte
webbläsaren något användarnamn till servern.

•

Om Webbservern kräver användarautentisering så måste webbläsaren
skicka ett giltigt användarnamn.

För att Windowsautentisering ska kunna användas måste valet Windows
Authentication vara satt till Enabled för den webbsite där Caesar körs.
Man sätter upp hur olika konton verifieras mot webbservern under IIS Manager
> Application Pools > Site.
Exemplet nedan är hämtat från en Caesar standard ”localhost” installation.
1. Expandera din Caesar webbsite (här används ”Default Web Site”) och
välj Caesar-applikationen (”default name”).

2. Klicka på knappen IIS > Authentication.
3. Välj Windows Authentication i listan

4. Klicka på valet Enable till höger under Actions.

OBS! IIS-serverns inställningar kan variera per implementation. Ändringar i
inställningarna på IIS-servern får endast göras av auktoriserade administratörer.
Läs mer om automatisk inloggning i dokumentet WindowsAuthentication.htm
som följer med i installationen.
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Organisation
Den här funktionen ger möjlighet att gruppera användare enligt ett företags
organisation eller liknande indelning, till exempel:
•

Geografisk placering – Land, stad etc.

•

Produkt – Märke, segment etc.

•

Funktion – Försäljning, marknad etc.

En användare kan finnas i maximalt 3 dimensioner (nivåer). Rekommenderat
antal är en eller två för att undvika alltför krånglig administration.
Dessa dimensioner kan sedan användas när man vill begränsa data i Saintrapporter.

Skapa en Gruppnod
OBS! En användare kan bara finnas en gång i varje nod (dimension).
1. Välj Användare > Organisation i navigeringsfältet.
2. Välj en av toppgruppnoderna.
3. Klicka Ny.

4. Ange Namn och eventuell Beskrivning och välj Ikon.
Klicka Spara.
5. Gruppnoden expanderas till en trädvy där du kan se de undernivåer du
lagt till (Europa och Nordamerika i det här exemplet)
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Tips! För att lägga till en flagga som ikon väljer du Flaggor under Samling i
dialogen Välj bild.

Drag-och-släpp
Man kan använda drag-och-släpp för att flytta organisationsenheter från en nod
till en annan.

Lägg till Användare
1. Välj den gruppnod du vill lägga till användare i.
2. Gå till fliken Användare
3. Klicka Lägg till.
4. Skriv in sök-kriterier för den person du vill lägga till eller välj i listan.
5. Klicka Lägg till.
6. Användaren ligger nu under den valda noden.
Om du klickar ”Lägg till” igen, kommer du se att användaren du just lade till inte
längre syns i listan. Det beror på att den redan finns i en annan
organisationsenhet.
Om du letar efter en användare och den inte dyker upp i sökresultatet, så kan
det bero på att användaren redan finns i en annan del av organisationsträdet.

Flytta Användare mellan Noder
Följ nedanstående instruktion för att flytta användare mellan olika noder.
1. Välj gruppnoden
2. Gå till fliken Användare.
3. Sälj de användare du vill flytta
4. Klicka Flytta > Flytta valda
Man kan också flytta alla användare via valet Flytta alla.
5. Välj den nod du vill flytta användare till.
6. Klicka OK.
7. Ett bekräftelsemeddelande visas.
8. Klicka OK.
9. Användare har nu flyttats till den nya gruppnoden.
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Ta bort Användare
1. Välj gruppnoden.
2. Gå till fliken Användare.
3. Välj användare i listan.
4. Klicka Ta bort.
5. Ett bekräftelsemeddelande visas.
6. Klicka OK.
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Informationsvyer
Om du vill dölja information för en roll kan du använda informationsvyer där den
information som ska visas styrs via kriterier och sub-frågor.

Exempel
•

En användargrupp får bara se svenska kunder: du skapar en
informationsvy på tabellen Intressent och sätter parametern Land =
Sverige för rollen som användarna tillhör.

•

Du kan plocka bort affärer som är märkta med koden "Hemlig" eller visa
bara vissa typer av dokument.

•

En grupp jobbar med ett visst varumärke och ska bara se aktiviteter och
affärer taggade med sitt märke.

•

Jag ska bara kunna se kundplaner där någon i mitt team är ansvarig.

Om ni redan har Caesar Territory System blir informationsvyer ett komplement.
Du kan fortfarande aldrig se information utanför territoriet.

Förutsättningar
Följande krav bör vara uppfyllda innan man börjar arbeta med Informationsvyer:
•

Du känner till databasen för Caesar CRM.

•

Du ha kunskap om hur man använder sub-frågor.

•

Du har kunskap om hur man använder kriterier.

Liknar Urval i Saint
Att skapa en informationsvy påminner om att använda Urval för en rapport i
Saint Designer. Gränssnittet är i stort sett identiskt. Skillnaden är att en
informationsvy påverkar alla element, rapporter, sökrapporter och bläddra.
En informationsvy verkar på rad-nivå Det betyder att om du bara får se t.ex.
svenska företag, kommer det bara vara information som hör till de svenska
företagen som visas; du kan inte se några andra företag, aktiviteter, affärer
kontaktpersoner o.s.v.
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Se dokumentationen för Saint Designer, kapitel 12, för detaljer kring hur
databasen och dess relationer fungerar.

Relationer
Du kan skapa vyer med utgångspunkt från följande huvudtabeller:
Huvudtabell
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer
Contact
Contact
Contact
Contact
Contact
Activity
Activity
Business
Business
Project
Project
Campaign
Campaign
Campaign
CampaignPart
CampaignPart
CampaignPart
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object

Relaterad tabell
N/A
CustomerAddress
CustomerAgreement
CustomerBranch
CustomerDocument
CustomerNotebook
relCaesarUserCustomer
CampaignPartMember
N/A
ContactAddress
ContactDocument
ContactNotebook
N/A
ActivityDocument
N/A
BusinessDocument
N/A
ProjectDocument
N/A
CampaignDocument
CampaignNotebook
N/A
CampaignPartDocument
CampaignPartNotebook
N/A
ObjectDocument
ObjectGrid
ObjectNotebook
ObjectProperty
relCaesarUserObject
relContactObject
relCustomerObject

Främmande nyckel
N/A
CustomerAddress.CustomerID
CustomerAgreement.CustomerID
CustomerBranch.CustomerID
CustomerDocument.CustomerID
CustomerNotebook.CustomerID
relCaesarUserCustomer.CustomerID
CampaignPartMember.ContactID
Contact.CustomerID
ContactAddress.ContactID
ContactDocument.ContactID
ContactNotebook.ContactID
Activity.CustomerID
ActivityDocument.ActivityID
Business.CustomerID
BusinessDocument.BusinessID
Project.CustomerID
ProjectDocument.ProjectID
N/A
CampaignDocument.CampaignID
CampaignNotebook.CampaignID
CampaignPart.CampaignID
CampaignPartDocument.CampaignPartID
CampaignPartNotebook.CampaignPartID
N/A
ObjectDocument.ObjectID
ObjectGrid.ObjectID
ObjectNotebook.ObjectID
ObjectProperty.ObjectID
relCaesarUserObject.ObjectID
relContactObject.ObjectID
relCustomerObject.ObjectID

Du kan även skapa vyer mot Moduler och Submoduler.
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Sub-fråga
Om du vill begränsa information från en tabell som är relaterad till din
huvudtabell så använder du Sub-frågor.

Det betyder att du först definierar relationen mellan din huvudtabell och den
andra tabellen, och sedan skapar ett kriterium för den relationen.
Man kan använda en eller flera sub-frågor. Du kan även använda inkapslade subfrågor dvs. ”sub-fråga i en sub-fråga”.

Operator
OCH

Används för att sätta kriterier på olika kolumner.

ELLER

Används för att sätta kriterier på samma kolumn t.ex. Koder.

Kriterium
För att begränsa information från själva bastabellen, använder du Kriterium.

Du väljer då en kolumn från din huvudtabell och sätter ett kriterium på den
kolumnen.
Man kan använda ett eller flera kriterier.

Operator
OCH

Används för att sätta kriterier på olika kolumner.

ELLER

Används för att sätta kriterier på samma kolumn t.ex. Koder.
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Inställningar

Här väljer du de tabeller från vilka du vill begränsa information.

VIKTIGT! Så fort du har lagt till en tabell till den här listan kan man inte längre
några poster från den tabellen i Caesar CRM. För att kunna se poster MÅSTE
man koppla vyn till en Roll.
När man lagt till en tabell kommer den inte längre synas i listan.

God praxis
Testmiljö
Börja med att sätta upp Informationsvyn i en testmiljö. Där kan du verifiera att
vyn fungerar som önskat. Sedan kan du Exportera informationsvyn och därefter
Importera den till produktionsmiljön.

”Alla”-vy
När du väljer en tabell som du vill begränsa information för, se till att skapa en vy
mot den tabellen som saknar kriterier och koppla den till en roll som är
administratör.
På det viset kan alltid någon se och arbeta med allt data i systemet oberoende av
Informationsvyn.
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Applikationer
I den här menyn kan man ändra inställningar för Applikationer och lägga till
programlicenser för följande program och funktioner:
•

Startsida

•

Sales

•

Objekt

•

Saint

•

Saint Designer

•

Marketing

•

Caesar för Outlook/Caesar för Notes

•

Mobil

•

Moduler

Startsidan ingår i större applikationer såsom Sales och Objekt. För alla andra
program och funktioner krävs en specifik användarlicens.
Man kan skapa flera instanser av dessa program och funktioner; kallade
Applikationer i Caesar CRM. Applikationer kan skapas för olika jobbfunktioner
baserat på behovet av:
Information – vad en användare kan se och uppdatera
Funktionalitet – vad användaren kan göra
Presentation – hur informationen visas
Man kan koppla specifika användare och roller, dialoger och fältegenskaper till
olika applikationer beroende på jobbfunktioner i ett företag t.ex.:
•

Säljare – Se och använda koder och fält relaterade till affärer, prospekt,
försäljningsmål etc.

•

Marknad – Se, kontrollera och följa upp evenemang

•

Administratörer – Se och kontrollera konfiguration och användaråtkomst

Till varje applikation kan man ge rättigheter och specificera vilken information
och funktionalitet som ska användas:
•

Roller (och enskilda användare)

•

Portaler

•

Filter

•

Dialoger

•

Koder

•

Anpassningar (Egna formulär och GåTill-länkar).

•

Saint-rapporter (listor/grafer) och Mål
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Portaler
Varje applikation innehåller en eller flera portaler.
En portal används som en grafisk översikt där man kan kombinera information
från olika delar av Caesar CRM med information från externa källor såsom URLsidor, RSS-matning etc.
Portaler ligger som val i navigeringslistan och kan visas med ett klick. I en portal
kan du visa och bearbeta information med hjälp av:
•

Saint-rapporter (listor och diagram)

•

Saint-mål

•

Webbsidor

•

Filter (Inte rekommenderat; använd en rapport med filtrering istället).
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Inställningar
Varje portal har sina egna egenskaper och inställningar. Nedanstående exempel
är hämtat från en Sales-applikation.

Namn
Ange ett specifikt namn eller använd text och ikon från första blocket (övre
vänstra hörnet) i fliken Innehåll t.ex.:

Beskrivning
Beskrivning av portalen.
Ikon
Du kan välja en ikon för att illustrera vad portalen används till.
Dold
När det här valet är ikryssat visas inte portalen alls.
Publicera
Det är möjligt att bestämma när en portal ska vara aktiv med hjälp av valen
Starta- och Stoppa publicering.
Låst (standard)
Om en portal är låst så kan innehållet inte ändras av en användare i Caesar CRM.
Är valet inte ikryssat så ser man en Redigera-länk när man för muspekaren över
portalnamnet i navigeringsfältet.

När man klickar på länken öppnas portalens inställningar i Caesar CRM och man
kan redigera innehållet.
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Visa för
Endast tillgänglig för Sales-portaler.
Styr om portalen visas för kundtypen Intressent eller Privatperson.
Landningssida
Den här inställningen styr vilken portal som är den första att visas när
användaren loggar in. Endast en portal kan användas som landningssida.
Roll
Begränsar åtkomst till portalen baserat på roll.

Publicering
Det är möjligt att bestämma när en portal eller arbetssida ska vara aktiv.
Det gör du via valen Starta- och Stoppa publicering under varje portal.
Det kan vara användbart när man:
•

Planerar utrullning av systemet

•

Vill begränsa tillgång för externa resurser

•

Bestämmer projekt- eller utbildningsperioder

Innehåll
Innehållet visas i celler (eller block). Du kan använda drag-och-släpp för att flytta
en rapport eller ett filter från ett block till ett annat.

Klicka Lägg till… för att se vad man kan använda och visa i portalen:
•

Saint-rapporter

•

Saint-mål

•

Webbsidor

•

Filter (INTE REKOMMENDERAT – Använd Rapporter istället)

Ett webbsideblock finns för access till webbsidor.
Saint-rapporter och Mål som publicerats till Applikationen finns med i listan.
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Egenskaper
Man kan sätta olika egenskaper beroende på typen på innehållet i en cell. Du når
egenskaperna genom att klicka på konen Redigera i övre högra hörnet på
enheten i blocket:

Saint-rapport
Visa
eller Graf.

En rapport kan visas som Lista, Grupperad lista

Arbetslista
rullningslist syns.

När valet är ikryssat visas fler poster och en

Lås visningsläge
När valet är ikryssat kan man inte välja hur
informationen ska visas (se Visa).
Uppdateringsintervall
angivet, 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60).

Sätter uppdateringsfrekvens i antal minuter (Ej

Saint-mål
Intressent
(<Aktuell intressent>).

Den intressent för vilken beräkningen görs

Tidsperiod
Perioden för beräkningarna: YTD, QTD eller
MTD och Innevarande år, kvartal eller månad.
Låst tidsperiod
Om det här valet är ikryssat så kan inte
användarna ändra tidsperiod i Caesar CRM.
Visa
Mätare och Trend, Detaljer.

Ett mål kan visas som: Översikt, Mätare, Trend,

Lås visningsläge
När valet är ikryssat kan man inte välja hur
informationen ska visas (se Visa).
Uppdateringsintervall
angivet, 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60).

Sätter uppdateringsfrekvens i antal minuter (Ej

Webbsida
Titel

Fönsternamnet.

Webbsida

Adressen till sidan (tvingande).

Uppdateringsintervall
angivet, 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60).

Sätter uppdateringsfrekvens i antal minuter (Ej

Filter
Visa
Från idag, Idag etc.

Filtrera data via underfilter t.ex. Alla, Till idag,

Arbetslista
När valet är ikryssat så kan man visa knappen
Ny (kräver en Sales-licens). Fler poster visas då och en rullningslist syns.
OBS! Finns inte för Intressentfilter.
Lås filter

När valet är ikryssat syns inga underfilter.

Uppdateringsintervall
angivet, 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60).

Sätter uppdateringsfrekvens i antal minuter (Ej
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Startsida
Startsidan är det första en användare ser när han eller hon loggar in till Caesar
CRM.
Man kan ha olika Startsidor för olika roller och funktioner.
En Startsida är inte kopplad till någon specifik kund eller applikationselement
(aktivitet, affär, kontaktperson etc.). Det betyder att man kan använda den som
en översikt för varierande information, både intern och extern.

Startsidan används därför ofta för saker man behöver få en snabb överblick av
såsom affärsläget, att-göra-aktiviteter, kampanjstatus, systemstatus,
användarhistorik m.m.
För att kunna se information i en Startsida måste man skapa och publicera en
eller fler portaler (se Portal).
Systemet kommer ihåg senast använda portal och kommer att visa den vid nästa
inloggning (om man inte har sett en specifik Startsida eller Portal som
Landningssida - se följande kapitel).
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Sales
Fokus i en Sales-applikation är satt på aktiv intressent eller privatperson.

Om du vill visa en översikt över alla kunder med relaterat data eller övergripande
information om ditt företag så passar en Startsida bättre.
Från Sales-applikationen har du kontroll över enskilda Kunder och deras
relaterade information såsom Kontaktpersoner, Aktiviteter, Affärer och Projekt.
Du kan också visa och använda Saint-rapporter och mål samt Egna formulär och
GåTill-länkar.

Portaler
Om inga portaler finns så kan du bara arbeta med kundrelaterad information via
Saint-rapporter eller Sök.
Portaler ger dig möjlighet att arbeta med relaterade kontaktpersoner,
aktiviteter, affärer etc. direkt under kunden och de visas i navigeringsfältet där
de är tillgängliga via ett klick.

Aktiv kund
Det finns funktionalitet som är gjord så att endast data relaterat till aktiv kund
hämtas och visas i en Sales-portal:
Saint rapporter/mål – Parametern <Aktuell kund> används.
Filter – Parametern %Customer% används i WHERE-satsen.
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Saint
I en Caesar Saint-applikation kan man publicera en eller flera Arbetsytor.
Informationen du kan ha i arbetsytan är begränsad till Saint-rapporter och mål.
Den ser ut som en Portal när den visas i navigeringsfältet i Caesar CRM, men alla
rapporter och mål visas som informationsblock på arbetsytan.

Varje block kan visa översiktsinformation utan att man behöver öppna själva
rapporten eller målet.

Arbetsytor
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Information

Namn

Arbetsytans namn. Det namnet visas i navigationslistan.

Beskrivning

Valfri beskrivning.

Ikon

Valfri ikon.

Dold

Kryssas i för att dölja arbetsytan för användare.

Starta publicering

Välj ett datum för när arbetsytan ska publiceras och göras
tillgänglig för användare.

Stoppa publicering

Välj ett datum för när arbetsytan inte längre ska vara
publicera och otillgänglig för användare.

Landningssida

Välj om arbetsytan ska vara det första som visas för
användarna när de loggar in i systemet varje dag.

Roll

Man kan begränsa användning och visning per roll.

Menyvals-ID

Arbetsytans nyckel i GUI-format.

Skapad

Datum då arbetsytan skapades.

Ändrad

Datum då arbetsytan ändrades senast.
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Innehåll

Lägg till

Klicka för att lägga till Mål eller Rapporter

En lista med tillgängliga mål/rapporter visas.

Sortering

Välj i vilken ordning arbetsytorna ska visas.
o

Sortera i bokstavsordning

o

Använd egen sortering
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Arbetsytor i standard
Det finns flera Arbetsytor med standardrapporter och -mål tillgängliga i en
standardinstallation.

Du kan använda dem som de är eller kopiera dem och ändra så att de passar ditt
företag.
OBS! För att kunna lägga till och ändra Saint-rapporter och Mål behöver du en
licens för Saint Designer.
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Sekretess
Nya tabeller, kolumner och koder har skapats för att kunna följa de nya EUreglerna beträffande lagring och bearbetning av personlig information – GDPR.
Dessa kan användas som de är (Standard) eller så kan man ändra dem så att de
följer ert eget företags regelverk.
För mer detaljerad information, se den officiella dokumentationen
tillhandahållen av EU, t.ex.:
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv

Rättslig grund
Inställningar

Aktivera för
Rättslig grund kan aktiveras för
Privatpersoner (kunder som är personer), Kontaktpersoner och Användare.
Standardvärden
Dessa koder tillhandahålls av
systemet. Man kan komma åt dessa direkt via länken Rättslig grund... eller via
Kodunderhållet.
Rättslig grund
De här koderna representerar de
olika grunder som finns för att lagra och bearbeta personlig information såsom
beskrivet i GDPR.

Beskrivningarna har hämtats från följande lagstiftningsdokument:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679
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Man kan ange den källa som används för följande funktioner:
Dialogkälla

Manuell

E-postkälla

E-post

Importkälla

Import

Integrationskälla

Integration

Följande källkoder är tillgängliga i standard:
•

E-post

•

Import

•

Integration

•

Manuell

Syften
Här beskrivs de olika syften man har med att lagra och bearbeta den personliga
information som finns i systemet.

Nedan är ett exempel på syftet ”Lagra och bearbeta data”

Namn

Namnet på syftet.

Beskrivning

Syftets beskrivning.

Samtyckestext

Den samtyckestext som ska användas.

Samtyckesbeskrivning

Beskrivning av samtycket.

Typ

Typ av syfte: det kan finnas flera syften
kopplade till samma typ.

Ikon

Den ikon man vill använda.

Inaktiv

Kan sättas som inaktiv t.ex. under anpassning.

Visa

Välj om syftet ska visas och för vilka Roller.

Nyckel

Primärnyckeln för posten i databasen.
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Sekretessdata
Man kan ange vilken tabell eller kolumn som innehåller olika typer av
sekretessklassade data – de beskrivs nedan med ett par exempel.
•

Privat

Fritidsintressen

•

Känslig

Hälsotillstånd

•

Unika identifierare

Personnummer

•

Extra känslig
biometrisk/genetisk info

Etniskt ursprung,

Man kan ange tabeller eller kolumner som lagrar data för:
•

Privatpersoner

•

Kontaktpersoner

•

Användare
1. Klicka Lägg till.
10.
2. Välj en hel Tabell eller ett Fält där datat ska lagras.

Enligt GDPR
Privat information

Information relaterad till en identifierad eller
identifierbar fysisk person.

Känslig information

Data som innehåller etniskt ursprung, politiska
åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse,
fackföreningsmedlemskap, genetiska och
biometriska data, hälsotillstånd, sexualliv eller
sexuell läggning

För mer detaljerad information, se den officiella dokumentationen
tillhandahållen av EU, t.ex.:
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv
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Språk
Man kan administrera alla texter i alla språk som är installerade i Caesar CRM.
För att kunna lägga till ett språk behövs en språklicens.
När det nya språket installeras, kan du ändra texterna via valet Texter i Caesar
Admin.
Standardspråket är markerat i fetstil.

Lägg till ett Nytt Språk
1. Välj Applikationer > Språk i navigeringsfältet.

2. Klicka Lägg till.
3. Välj språk som ska installeras och klicka OK.
OBS! Det här kan ta stund.
4. Klicka OK för att avsluta.

Importera
Man kan importera ett språk från t.ex. en annan databas.
1. Klicka Importera.
2. Välj språk-fil.
Format: Language<LCID>.xml
3. Klicka OK.

Exportera
Man kan exportera ett språk från en databas och importera det till en annan.
1. Klicka Exportera.
2. Välj mall-språk som ska användas för exporten (det språk som ska
exporteras ifrån).
3. Klicka Exportera.
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Språk-koder
Följande språk finns tillgängliga:
Språk
Danska (Danmark)
Tyska (Tyskland)
Grekiska (Grekland)
Engelska (USA)
Spanska (Spanien, Traditionell sortering)
Finska (Finland)
Franska (Frankrike)
Ungerska (Ungern)
Italienska (Italien)
Japanska (Japan)
Koreanska (Korea)
Holländska (Holland)
Norskt Bokmål (Norge)
Polska (Polen)
Portugisiska (Brasilien)
Ryska (Ryssland)
Svenska (Sverige)
Turkiska (Turkiet)
Kinesiska (Förenklad, Kina)
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1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1038
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1049
1053
1055
2052
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Licenser
I den här funktionen lägger man till licenser, vilket kräver en licensnyckel.
Nyckeln distribueras vanligtvis via e-post för att möjliggöra kopiera/klistra in.

Exportera
Det finns också en möjlighet att exportera antalet licenser som används i
systemet via Exportera-knappen överst i Applikationer > Underhåll.

Det ger dig en översikt över alla applikationer som används i systemet.

Lägg till Licenser
1. Välj Applikationer > Licenser i Navigeringsfältet.
11. Klicka Ny.
12. Skriv in eller klistra in licensnyckeln.
13. Applikationstyp, antal licenser och Kunden till vilken licensen är
utfärdad visas.
14. Klicka Spara.
15. Licens-listan uppdateras.
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Territoriumsystem
Valet finns tillgängligt när en territorium-databas används och man är inloggad i
ett ALLA-territorium med rättigheten Territoriesystem satt på sin Roll.

Inställningar
Standardvärden
Här definieras inställningar för nya territorier som ska skapas.

Lägg till nya poster till Territoriet (om skapade i ett annat
Territorium)
Välj den tabell från vilken du önskar lägga till nya poster när dessa skapas i ett
annat territorium.

Sätt nya poster som Endast Lokala
Välj data som ska vara åtkomligt i det Territorium där användaren är inloggad.
•

Tabeller

•

Kommunikation (CustomerCommunication)

•

Intressekoder (relCustomerCode)

•

Anteckningar (CustomerNotebook)

•

Anteckningar (ObjectNotebook)

•

Relationer (relContactObject)

Inställningar
Dessa inställningar kommer att gälla alla befintliga territorier.

Kräv lokal ansvarig
Välj de element där en lokal Ansvarig måste väljas när man lägger till en post.
Ange organisation för varje territorium
Kryssa i rutan för att tillåta organisations-noder per territorium.
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Territorier
Det här menyvalet används för att underhålla befintliga territorier.

Välj territorium i listan för att visa och redigera olika inställningar.

Information
OBS! Flikar efter Användare-fliken i den här dialogen styrs av tabeller som
tilldelats via Dela-territorium-tabellen (DBTerritoryShareTable)

Namn

Territoriets namn

Beskrivning

En beskrivning av territoriet

Externt Id

Ett ID som används för att urskilja territoriet när det används
från en extern källa (valfritt).

Extratext 1

Valfri extra text

Extratext 2

Valfri extra text

Latitud

Ange värde för territoriets plats (används i Kartor i Saint)

Longitud

Ange värde för territoriets plats (används i Kartor i Saint)

Nyckel

Territorium-ID (format: UniqueIdentifier)

Anslutningsnyckel Den automatiskt genererade nyckel som tilldelades när
territoriumanslutningen skapades.
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Transaktionstid
Man kans ange en transaktionstid att användas vid till exempel Borttag av ett
territorium eller när man Lägger till många användare till ett Territorium
Ange transaktionstid (minuter)
Den maximala tid som uppdateringen får ta. Om den tar för lång tid kan man få
en ”Time out”. Tiden är satt till 1 minut som standard.

Inställningar

Är Alla-Territorium
Visar om territoriet är satt till att vara ALLA.

Lägg till nya poster i territoriet (om de skapas i ett annat
territorium)
Välj de tabeller som poster ska läggas till ifrån.

Ange nya poster som Endast Lokala
Välj de tabeller och det data som ska sparas som Lokalt data dvs. bara vara
åtkomligt via det territorium där användaren är inloggad.
•

Tabeller

•

Kommunikation (CustomerCommunication)

•

Intressekoder (relCustomerCode)

•

Anteckningar (CustomerNotebook)

•

Anteckningar (ObjectNotebook)

•

Relationer (relContactObject)

Organisations-toppnoder
Ställ in hierarkin för hur man kan se företagets Organisation när man är inloggad
i territoriet.
OBS! Det här valet är bara tillgängligt när valet Ange organisation för varje
territorium är ikryssat i huvudinställningar för territorium för databasen.
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Regler

Här definieras regler för hur åtkomsten ska kontrolleras från externa källor.

Källa

Definierat av koden.

Maxvärde

Definierat av koden.

Minimivärde

Definierat av koden.

Värde

Definierat av koden.

Heltalsvärde

Definierat av koden.

Externt id

ID som den externa källan har.
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Användare

Här visas en lista över alla användare som är kopplade till aktuellt territorium.

Aktiv och Inaktiv
Bocka för en post i listan för att göra den användaren Aktiv eller Inaktiv i aktuellt
territorium.

Du kan välja flera användare på samma gång.

Lägg till användare
Man kan lägga till fler användare via knappen Lägg till.

Välj användare via Snabbsök eller genom att ange kriterier i dialogfälten och
klicka Sök.
Klicka Återställ för att rensa kriterierna.
Klicka Lägg till alla för att koppla alla användare i listan.

Du får frågan om du vill lägga till användarna som Inaktiva eller Aktiva.
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Delade tabeller
OBS! Flikar efter Användare-fliken i den här dialogen styrs av tabeller som
tilldelats via Dela territoriumtabell (DBTerritoryShareTable)
Nedanstående exempel illustrerar inställningar för Företag och Kontaktpersoner.

Företag
Den här listan visar faktiska poster i relCustomerTerritory-tabellen.

Antal: 9 av 15
Betyder att nio av femton företag som finns tillgängliga i databasen är kopplade
till aktuellt territorium.
Lägg till
Klicka Lägg till för att välja de Företag som ska göras tillgängliga i aktuellt
territorium. En INSERT kommer då att göras till relCustomerTerritory-tabellen.

Välj företag via Snabbsök eller genom att ange kriterier i dialogfälten och klicka
Sök.
Klicka Återställ för att rensa kriterierna.
Klicka Lägg till alla för att koppla alla företag i listan.

Du får frågan om du verkligen vill lägga till posterna.
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Kontaktpersoner
Den här listan visar Kontaktpersoner som finns i relCustomerTerritory-tabellen
och som är kopplade till ett Företag som också finns i aktuellt territorium.

Kriterier
1. Kontaktpersonen måste finnas i tabellen relContactTerritory
2. Det Företag som kontaktpersonen tillhör måste tillhöra samma
territorium dvs. finnas i relCustomerTerritory för aktuellt territorium.
OBS! Kontaktpersoner som tillhör ett territorium kommer inte att visas om inte
också Kunden till vilken Kontaktpersonen är kopplad finns i samma territorium.
Antal: 6 av 6
Sex av sex kontaktpersoner i relContactTerritory är kopplade till aktuellt
territorium. MEN du kommer bara att se Kontaktpersoner i den här listan om
också Intressenten finns i territoriet.
Om en användare i aktuellt territorium t.ex. börjar prenumerera på ett Företag
till vilket dessa ”osynliga” kontaktpersoner hör, då kommer dessa att visas.
Lägg till
Lägg till de Kontaktpersoner som ska finnas tillgängliga i aktuellt territorium. En
INSERT kommer göras i relContactTerritory-tabellen.

Välj kontaktpersoner via Snabbsök eller genom att ange kriterier i dialogfälten
och klicka Sök.
Klicka Återställ för att rensa kriterierna.
Klicka Lägg till alla för att koppla alla kontaktpersoner i listan.

Du får frågan om du verkligen vill lägga till posterna.
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Kodgrupper och Koder
Den här funktionen används för att lägga till, ändra och ta bort kodgrupper och
koder.
Som standard visas alla texter i databasens standardspråk och listor är sorterade
i alfabetisk ordning.

Kodgrupper
Alla kodfält i Caesar CRM tillhör en kodgrupp såsom Aktivitetstyp, Prioritet,
Kundtyp, Affärsområde o.s.v.

Namnen på databaskolumner som hänvisar till Kodgrupper har suffixet CODE i
stora bokstäver. Koder visas alltid i listboxar i dialogerna i Caesar CRM.
I det här exemplet så heter kodgruppen Aktivitetstyp (databaskolumnen
Activity.ActivityTypeCODE).
Koderna kopplade till kodgruppen är i standard:

I kodgruppsunderhållet kan man ändra Namn och Beskrivning på varje
kodgrupp. Man kan göra det för alla språk som finns i databasen.
En standarddatabas i Caesar CRM innehåller en mängd generella kodgrupper och
koder som man kan byta namn på och använda efter behov.
För information om hur man lägger till anpassade kodgrupper, se SDKdokumentet “Customize Database”.
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Koder
Koder i Caesar CRM används för att definiera fasta värden som man kan tilldela
ett element (Intressent, Aktivitet, Affär etc.) med hjälp av listboxar.

Koder ger möjlighet att säkerställa att data som anges i dialoger alltid har korrekt
värde. Det gör också att du kan styra vilka värden som kan väljas.
Koder skapas alltid på det standardspråk som är valt i databasen. Standardspråket visas i fetstil. Om koden inte finns på valt språk, så visas koden på
standardspråket.
Man kan ställa in olika parametrar för varje kod beroende på hur den ska
användas i Caesar CRM.
Nyckel

Visar ID för posten i kodtabellen.

Globalt ID

Används ofta vid integration mot externa
system t.ex. ERP.

Numeriskt värde

Valfritt numeriskt värde.

Parameter

Används för beräkningar baserade på ett
specifikt element t.ex. Aktivitetskostnad.

Extra decimaltal 1

Valfritt decimaltal.

Extra decimaltal 2

Valfritt decimaltal.

Kategori

Används endast för kommunikationskoder.

Extrakod

SNI-koder som används för Branschkoder.

Ikon

Du kan tilldela en ikon som visas tillsammans
med koden när den används i systemet.

Färg

Man kan ange en färg som kan användas t.ex.
när koden visas som resurs i en Kalender-vy i en
rapport.

Inaktiv

Om en kod är satt som inaktiv, så kan den inte
längre tilldelas i dialoger; den går inte att välja i
listboxarna.

Visa

Styr Roll(er) för vilken/vilka koden är tillgänglig

Tips! Vid underhåll av koder är det lättast att alltid börja med att gå in i
Kodgrupp först. Programmet kommer då ihåg vilken kodgrupp du stod på när du
sedan väljer Koder, och då kan du lätt lägga till och ändra.
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Typkod
Det finns en särskild sorts kod som kallas Typkod. Den används för att styra
andra funktioner is systemet. Varje element har sin egen Typkod:
•

CustomerTypeCODE

•

ContactTypeCODE

•

ActivityTypeCODE

•

OpportunityTypeCODE

•

ProjectTypeCODE

•

ObjectTypeCODE

•

CampaignTypeCODE

•

CampaignPartTypeCODE

•

ModuleTypeCODE

De här koderna kan användas för att styra följande:
Dialoger
När den är kopplad till en specifik dialog, så kan man öppna den dialogen via en
knapp på olika ställen i systemet (se Meny).
Dynamiska koder
Man kan sätta att en kod ska kunna väljas beroende på andra koder.
Alternativ
Arbetsflöden med olika egenskaper.

Kundtyp
Om koden är en kundtyp så finns följande alternativ:
Används för

Företag
Privatpersoner

Välj om koden ska användas för företag eller privatpersoner.
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Meny
De här valen styr var en specifik dialog ska synas och kunna användas i Caesar
CRM.

Visa i meny

Visar koden i listan under “Ny”-menyn.

Se “Ny”-meny nedan för mer info.
Applikation

Välj den Applikation i vilken knappen ska visas
(valet finns när Visa i meny är ikryssad)

Standardvärde

Styr om det är standardkoden. Om ingen
typkod är satt som Standardvärde, så dyker
ytterligare ett val upp i listan under ”Ny”menyn (se “Ny”-meny nedan).

Genväg

En knapp för koden visas i toppmenyn.

Dialoger
Man kan koppla en Typkod till en specifik dialog. Det gör det möjligt att styra
vilket data som ska anges baserat på typ av intressent, kontakt, aktivitet etc.

OBS! Typkoder utgör grunden för anpassade dialoger. Det går inte att skapa en
ny dialog utan att en typkod är kopplad (undantaget Dokumentdialoger).
Om en Typkod inte är kopplad till en dialog, så kommer standarddialgoen som
följer med systemet att användas.
För typkoder som används för Objekt, finns även följande val:
Objektkort

Koppla koden till objektkortsdialogen

Objekt

Koppla koden till objektdialogen
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“Ny”-meny
Exemplen nedan är hämtade från Aktivitetstyp.

Ingen kod är satt till “Visa i meny” och Aktivitet är Vanligt
fält
Endast huvudvalet kommer att visas i listan.

När man klickar på valet så öppnas systemets standarddialog för Aktivitet.

Ingen kod är satt till “Visa i meny” och Aktivitet är
Konvertera/Fas
Inget val kommer att visas i menyn.

Standardvärde och Vanligt fält
“Visa i meny” är satt för koder men ingen kod är satt som Standard
Ett generellt <element>-val syns i listan när Huvudtyp är satt till Vanligt fält
under Arbetsflöde > Alternativ.

När man klickar på valet så öppnas systemets standarddialog.
Tips! För att ta bort det här valet, sätt en kod som Standard.

Sorteringsordning för koder
När det inte är meningsfullt att sortera koder alfabetiskt kan man istället sortera
koderna enligt ett arbetsflöde som innehåller flera steg, eller enligt status på en
aktivitet eller en affär.
Den sorteringsordning som är vald här styr hur koderna visas i listboxar och hur
de sorteras i Saint-rapporter. För att ändra sorteringsordningen för koder:
1. Klicka Sortering
2. Klicka i Använd egen sortering.
3. Välj en kod i listan och använd sedan upp- eller nedpilarna för att
ändra position.
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Branschkoder (SNI)
Man kan lägga in branschkoder manuellt via kodunderhållet, men vanligast är att
man lägger in dessa koder via en import. SCB sajten med Standard för svensk
näringsgrensindelning tillhandahåller filer som man kan anpassa och använda
som bas för att importera SNI-koder.
Se nedanstående länk för detaljerad information kring SNI-koder:
https://www.scb.se/dokumentation/klassifikationer-ochstandarder/standard-for-svensk-naringsgrensindelning-sni/
Man kan importera branschkoder (SNI-koder) via import. Importen ska göras i
två steg enligt nedanstående steg.

Steg 1 – Import av Koder
Importera själva SNI-koderna till tabellen CodeExtended (Branchkoder).

Mappa följande kolumner:
Extrakod

SNI-kodens nummer

Namn

SNI-kodens Beskrivning

SNI-koderna kommer nu att läggas in i Branschkod (BranchCODEEX).
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Steg 2 – Koppla SNI-koden till Intressent
Relationstabellen mellan SNI-koder och Intressenter ligger direktkopplad under
Intressent så det är Måltabellen: Företag (Customer) som ska användas när man
skapar importen.

Nedanstående exempel visar hur importen skapar kopplingen mellan SNIkoderna och intressenterna genom att använda Kunddata och kod.
Då uppdateras tabellen CustomerBranch (Branscher) och kolumnen
BranchCODEEX (Beskrivning).

Exempel – Import-fil

Exempel – Importmall

Exempel - Matchning

Typ av Bransch (näringsgren)
När man importerar kopplingen mellan kund och SNI-kod så är standardtypen
Huvudnäring det som visas under rubriken ”Övrig branschtyp” i dialogen
Branscher:

Om man vill ange det andra tillgängliga värdet, Övrig, så måste man sätta fältet
Branchindex (Övrig branschtyp) i tabellen CustomerBranch (Branscher) till värdet
1 (ett).
0/Nej = Huvudnäring
1/Ja = Övrig
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Man kan också lägga till den här kryssboxen i dialogen och ange värdet manuellt
när man skapar/ändrar en koppling.

Branschtyperna: Huvudnäring och Övrig, kommer från de Globala texterna
LINEOFBUSINESSMAIN och LINEOFBUSINESSOTHER.
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Intressegrupper och Intressekoder
Man kan skapa intressegrupper och koder för:
•

Intressenter/Privatpersoner

•

Kontaktpersoner

•

Konkurrenter

•

Objekt

Intressegrupper och koder används för att definiera olika typer av information
som man vill koppla till ett element (t.ex. intressent eller kontaktperson).
De kan användas för att urskilja:
•

Olika typer av utskick eller inbjudningar kunder och kontakter önskar få.

•

Produkter som de köper.

•

Evenemang de har besökt eller visat intresse för.

Intressekoder ger en möjlighet att märka element med information som man
sedan kan använda för att skapa rapporter för dataanalys eller för att välja ut
och kontakta särskilda målgrupper.
Intressekodsgrupperna användas för att ordna olika typer av intressekoder.
En intressegrupp kan t.ex. kallas Utskick och innehålla intressekoderna Julkort
och Nyhetsbrev, och en annan intressegrupp kan kallas Privat och innehålla
intressekoderna Musik, Segling, Teater m.m.

Lägg till en Intressekodsgrupp
1. Välj Koder > Intressekoder i Navigeringsfältet.
2. Välj Typ (Intressent, Kontaktperson etc.) och klicka Ny grupp.
3. Ange ett Namn och en Beskrivning (valfritt).
4. Globalt ID (valfritt) – används i huvudsak vid integration med externa
system.
5. Klicka Spara.
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Lägg till en Intressekod
1. Välj Koder > Intressekoder i Navigeringsfältet.
2. Välj en Intressekodsgrupp i trädvyn och klicka Ny kod.
3. Ange ett Namn och en Beskrivning (valfritt).
4. Välj en Ikon (valfritt)
5. Globalt ID (valfritt) – används i huvudsak vid integration med externa
system.
6. Numeriskt värde (valfritt)
7. Inaktiv – Intressekoden kommer inte synas i Caesar CRM
8. Klicka Spara.

Lägg till Intressekod via gruppnivå i Dialoger
Det finns en inställning i Dialog > Design som gör att man kan välja intressekoder
på gruppnivå.

Valet Tillåt flera värden måste vara ikryssat för att det här ska vara möjligt.
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Sorteringsordning
Intressekoder sorteras alfabetiskt i standard, men du kan också skapa din egen
sorteringsordning.
Sorteringsordningen styr hur koderna visas i trädvyn för intressekoder, men
också hur de sorteras i Saint-rapporter.
För att ändra sorteringsordning:
1. Välj Koder > Intressekoder i Navigeringsfältet.
2. Välj en Intressegrupp i trädvyn.
3. Klicka på Sortering.
4. Välj Använd egen sortering.
5. Använd drag-och-släpp (eller upp-/nerknapparna) för att flyta koderna
i listan.
6. Klicka Spara.
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Försäljningsartiklar
Det finns tabeller och funktionalitet i Caesar CRM som möjliggör uppföljning av
produkt- och säljinformation som finns i externa applikationer såsom ERPsystem.
Man kan importera artikelgrupper, artiklar och säljstatistik till databasen.
Det gör att man kan gruppera försäljning på ett sätt som passar för uppföljning i
Caesar CRM istället för att vara beroende av hur datat presenteras i det externa
systemet. Man kan gruppera och summera information på flera nivåer.
OBS! Det finns ingen standardmall för att göra själva importen. Den måste
anpassas per implementation.
Följande tabeller kan användas:
•

SalesItemGroup

•

SalesItem

•

Sales

Efter att artikelgrupper och artiklar har importerats kan man redigera dem via
Koder > Försäljningsartiklar i Navigeringsfältet.
Man kan också lägga till grupper och artiklar manuellt under Produktgrupp >
Artiklar i dialogen.
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Lägg till en Artikelgrupp
1. Välj Koder > Försäljningsartiklar i navigeringslistan.
2. Klicka Ny grupp.
3. Ange önskad information och klicka Spara.

<Grupp saknas>
Den här standardgruppen används för att hantera artiklar som har blivit
importerade utan artikelgrupp. De hamnar då i den här ”behållaren” och kan
sedan hämtas därifrån och läggas in i önskad artikelgrupp.

Lägg till en Artikel
1. Välj Koder > Försäljningsartiklar i Navigeringsfältet.
2. Välj önskad Artikelgrupp och fliken Artiklar
3. Klicka Ny
4. Ange önskad information och klicka Spara.

Lägg till Artiklar på gruppnivå i en Dialog
Förutsatt att man har skapat en relationstabell mellan sitt element (t.ex. Affär)
och SalesItem så kan man kan koppla artiklar till ett element via en dialog.
Beroende på inställningen för fältet så kan man lägga till dem per gruppnivå.

Klicka på fältet i dialogen och sedan på Fler.. längst ner.

En trädvy visas där du kan välja en Grupp (eller individuella artiklar).
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Säljstatistik
Man kan importera säljstatistik till databasens Sales-tabell. Försäljningsdata kan
kopplas till:
•

Intressent/Privatperson

•

Kontaktperson

•

Användare

•

Affär

•

Projekt

•

Objekt

•

Kampanj

•

Kampanjdel

•

Modul

Det finns också en mängd andra fält i den här tabellen som kan användas för att
fylla databasen med relevant säljdata. Mer information kring det här står i
databasdokumentationen.
Försäljningsdata kan användas i Saint-rapporter och Mål. Se manualen för Saint
Designer för mer information.
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Valutor
Basvaluta
Man kan lägga in valutor och växelkurser som kan användas för att beräkna
fältvärden i Caesar CRM.
För att kunna använda valutakonvertering måste man först lägga in en Basvaluta.
Den valuta som ligger till grund för beräkning av alla andra valutor.
Den första valuta som man lägger in i systemet kommer att bli Basvalutan.

OBS: När man väl lagt in basvalutan är det svårt att ändra senare!

Växelkurs
Växelkursen för Basvalutan sätts alltid till 1,0000000000, vilket i ovanstående
exempel för svenska kronor betyder att det kostar 1 SEK att köpa 1 SEK (en-tillen-relation).
Alla andra valutor som läggs till i systemet skall läggas in med den växelkurs som
gäller i förhållande till Basvalutan.
Om man t.ex. lägger till USD som ny valuta så ska gällande växelkurs läggas in för
USD jämfört med SEK (Basvalutan) vilket då definierar hur många enheter av
USD som det kostar att köpa 1 SEK

Om man ändrar växelkursen på en valuta händer det ingenting i systemet förrän
en post som har valutafält uppdateras.
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Standardvaluta
När man lägger till en valuta i systemet så blir ett nytt fält automatiskt aktiverat
för Intressent- och Användartabeller som kallas för Standardvaluta.
Standardvaluta används för att sätta rätt valuta när man skapar nya element.
Om man t.ex. skapar en affär, som innehåller pengafält, så kommer valutan för
dessa fält att hämtas från standardvalutan.
Valutan hämtas från standardvalutan i följande ordning:
1. Intressent
2. Användare
3. Basvaluta

Fältinställningar
Pengafält
Alla numeriska fält i Caesar CRM kan sättas till pengafält och användas för att
beräkna valuta. Man gör den inställningen genom att kryssa i Valuta

Fältet visas sedan i dialoger och Saint-rapporter som pengafält tillsammans med
tillhörande valutasymbol.
I nedanstående exempel är fälten Total och Täckningsbidrag för Affär satta till
pengafält.

Växelkursen lagras på varje post och aktuell kurs sparas varje gång som ett
pengafält uppdateras eller när en post är satt till Utförd.
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Valutafält
Man kan också visa den aktuella valutan som ett fält i en dialog (CurrencyID),
vilket sedan kan användas för att ändra valutan på alla fält i en dialog som
använder valuta.
För att kunna se det här fältet så måste rutan för Visa vara ikryssad för
CurrencyID-fältet under Inställningar > Fält.
OBS: Om inget fält i en tabell är satt till pengafält så kommer du inte kunna
kryssa i Visa-rutan över huvud taget under Inställningar > Fält. Valutafältet visas
också bara i en dialog om den innehåller fält som är definierade som pengafält.
Om inget dialogfält är satt till pengafält så kommer valutafältet förbli dolt även
om Visa-rutan är ikryssad under fältinställningarna.

OBS: En ändring av valutan i det här fältet kommer inte göra att några värden
beräknas om. Värdena kommer att förbli som de är, men antas nu gälla för den
nya valutan som är vald.
Om man väljer en ny valuta i det här fältet får man en uppmaning om att se över
fältvärdena.

Rättighet
Rättigheten att använda valuta sätts via rättigheten Valutor för rollen.

Rättigheten gäller endast för administration av valutor via Caesar Admin och
påverkar inte användningen i Caesar CRM.
Vid en uppgradering tilldelas de som har Kod-rättigheter även rättigheter för
Valutor.
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Saint-rapporter
Man kan använda rapporter för att visa pengafält och beräkna om värden för
olika valutor.

Visa värden i kundens valuta, användarens valuta eller koncernens valuta.

Visa
När valuta används i en lista, grupperad lista eller graf, så visar raderna alltid den
valuta man har lagt in i dialogen. Totaler och summor visas i användarens valuta.
Man kan också sätta en kolumn till att visa en särskild valuta.

Parametrar
Standardvalutan för pengafält som används som parametrar är Basvalutan. Man
kan också sätta en parameter till att använda en särskild valuta.

Sortering
Valutafält sorteras som nummerfält.

Anpassade tabeller
Om en tabell innehåller CurrencyID-kolumnen så omberäknas värdena i Saint
direkt mot den växelkurs som är satt i valutatabellen (DBCurrency).
Om en tabell innehåller både CurrencyID och CurrencyExchangeRate så sparas
växelkursen i den tabellen och omberäkningen görs mot den tabellen istället.
Se utbildningsmaterialet för Saint Designer för mer information.
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Arbetsflöde
Varje företag har sitt eget sätt att arbeta med sina kunder. Under Arbetsflöde
hittar du verktyg som hjälper dig att skräddarsy systemet så att det stämmer
överens med just ert sätt att arbeta.
Man kan styra hur användare navigerar i dialoger och informationslistor genom
att bestämma vilka val och knappar som ska finnas tillgängliga, och för vem.
På det viset kan man säkerställa att rutiner som finns följs när det gäller
kommunikation med kunder, vilka steg som ska gås igenom när en affär skapas
och vilka aktiviteter som ska utföras.
Inställningarna här är samlade per element/modul:
•

Affär

•

Aktivitet

•

Användare

•

Intressent

•

Kampanj

•

Kampanjdel

•

Kampanjmapp

•

Kontaktperson

•

Objekt

•

Project

•

<Modul>

Varje element har flikar som beskriver de olika funktioner som kan användas,
som exemplet för Aktivitet nedan:

•

Dialoger

•

Alternativ

•

Dialogmenyer

•

Dynamiska koder

Dessa flikar finns beskrivna i följande kapitel.
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Om informationslistor är kopplade till ett element så visas dessa som menyval
under respektive element, som till exempel för Intressent:

Se kapitlet Informationslistor för mer information.
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Dialoger
Dialoger används för att definiera fält och arbetsflöden som i sin tur hjälper
användare att ange korrekt information i systemet.
En aktivitet kan behöva innehålla olika data beroende på typ. En kunddialog kan
skilja sig från en prospektdialog och en affärsdialog kan växla från en fas till en
annan beroende på den information som behövs.
För mer information kring hur dialoger kan skräddarsys för att stödja ett särskilt
arbetsflöde, se Arbetsflöde > Dynamiska koder.
Underhåll av dialoger kommer man åt via Caesar Admin under Arbetsflöde och
inifrån Caesar CRM via Redigera-knappen:

Typkod
Man kan styra den information som läggs in genom att definiera olika fält för
varje enskild dialog och sedan koppla den dialogen till ett element.
Man kan skapa dialoger för följande element:
•

Intressent/Privatperson

•

Kontaktperson

•

Aktivitet

•

Affär

•

Projekt

•

Objekt

•

Kampanj

•

Kampanjdel

•

Användare

•

Modul/Submodul

Dialogerna i nedanstående exempel är gjorda för två olika aktivitetstyper:
Telefonsamtal och Möte.

OBS! Om inga dialoger är kopplade till någon typ så används systemets
standarddialoger.
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Man kan också utforma olika dialoger för:
•

Kundkort

•
•

Objektkort

•
•

Kampanjkort

•
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Fältattribut
Alla fält i en dialog kan ha särskilda attribut:
•

Tvingande

•

Visa

•

Redigerbart

•

Dolt om skrivskyddad och värde saknas

Dessa kan innehålla värdena Ja, Nej eller <Standardvärde>.
Det finns också ett fältattribut som kalla Standardvärde som kan användas för
att för-ifylla dialogfält när man skapar nya poster. Se avsnittet Standardvärde
Man kan sätta standardvärden för fält när man skapar en ny post för att på så
sätt för-ifylla fält. Dessa är implementerade för Fältinställningar, Applikation och
Dialog
Den här funktionen ersätter gamla hårdkodade inställningar för t.ex. Startdatum
på aktivitet. Det är också möjligt att inte använda standardvärden.
Standardvärden kan sättas för att fält inklusive de anpassade. Värdet hämtas
varje gång en Ny post skapas.

Om Använd standard är ikryssad så kommer standardinställningarna att
användas (se nedanstående avsnitt).

Standardinställning
Om inga ändringar är gjorda på Dialog- eller Applikationsnivå, så kommer
grundvärdena från Fältinställningar att användas som <Standardvärde>.
Om <Standardvärde> inte används i en Dialog, så visas det genom att texten på
dialogfältet är i fetstil i Dialoginformationen.
I det här exemplet har fältet Benämning ändrats:
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Vilket gör att det visas i fetstil under fliken Design – Information:

Tips! Om ett fält inte syns i en dialog i Caesar CRM, så bör man kolla
inställningarna i följande ordning:
1. Dialog
2. Applikation
3. Fältinställningar

Information

Dialogtyp

Hämtas från valet Dialogtyp till vänster.

Namn

Namnet på dialogen.

Standard
Gör att dialogen blir standard för alla koder och applikationer
där ingen specifik dialog är vald.

Knappar
Spara som

En kopia av dialogen skapas.

Export
Används för att kopiera en dialog från en databas till en
annan (Export/Import).
Texter
Det här valet gör att du kan anpassa texten i
<Rubrik>-fält och texter som tillhör den andra Design-fliken (Extra information).

Dialogtilldelning
Här kopplar man en viss dialog till en eller flera typkoder som skapats för
elementet under Koder > Koder. Man kan också koppla den till en särskild
applikation.

Endast för ny post Kryssa i valet om du endast vill använda dialogen när man
skapar en Ny post.

Meny
Här väljer man vilka knappar (flikar) som ska synas i dialogen.
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Knapparna Spara, Skriv ut och Ta bort kan inte anpassas här. Om de ska synas
styrs via rättigheter satt på Roll (se Allmänt).

Använd ikon från Välj det fält du vill hämta ikonen från
Använd rubrik från

Välj det fält du vill hämta rubriken från

Använd underrubrik från

Välj det fält du vill hämta underrubriken från
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Flikar
Du kan välja vilka flikar (knappar) som ska visas och i vilken ordning.

Kryssa i rutan Anpassa för att välja vilka flikar du vill ändra.
OBS! Fliken Information är tvingande.
Du kan också lägga till dina egna flikar i listan med hjälp av funktionaliteten Egna
formulär (se SDK-dokumentationen).

Åtgärder
Det finns en del saker som användare kan göra beroende på dialog t.ex.:

Åtgärder innefattar att skapa ett annat element från det element du står på, t.ex.
att skapa en ny aktivitet som då blir kopplad direkt till affären, projektet o.s.v.
Beroende på dialog så kan användaren skapa och koppla ny:
•
•
•

Aktivitet
Affär
Projekt

Det är också möjligt att Skicka e-post (”MailTo”-funktionalitet).
De åtgärder som är tillgängliga beror på elementet (intressent, kontaktperson,
aktivitet, affär o.s.v.).
Man kan också lägga till egna åtgärder i listan med hjälp av funktionaliteten Gå
Till (se SDK-dokumentationen).
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Design
Här anger man vilka fält som ska användas i dialogen.
Använd drag-och-släpp för att flytta fälten mellan ytorna.

Fälten kan läggas till på fem olika dialogdelar: tre övre och två undre
(Kontaktperson och Användare har bara två övre delar).
Del 1 - 3 kan innehålla alla fält förutom Anteckningar.
Del 3 bör i första hand användas för kryssrutor och information snarare än
inmatningsfält.
Del 4 är reserverad for Anteckningar (eller anpassade textfält).
Del 5 är reserverad för Informationslistor.
Dialogen för Företag (Intressent) har ytterligare ett fält längst ned som används
vid nyupplägg av Affärsområde.

När du för muspekaren över ett fält visas en Redigera- och en Ta bort-knapp.
Om du klickar på Redigera-knappen visas Fältattribut:

Dialogen Design – Extra information kan användas för att mata in ytterligare
information.

Knappen (fliken) för den här dialogen kommer bara visas i huvuddialogen om det
finns en fältlayout.
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Kommunikationskodfält
Det finns två typer av fält man kan använda för att visa kommunikationskoder i
en dialog, Kommunikation av typ(X) och Kommunikationskod (X).
Typen av fält styr hur fältet visas i dialogen i Caesar CRM.

Kommunikation av typ (X)

Om den här typen används så visas alla kommunikationskoder i dialogen som har
inställningen Kategori lika med E-post satt på Koden.

E-post, E-post 2 och E-post 3 i det här fallet.

Men endast ett fält används, och är synligt, i layouten i själva dialogen.

Notera också att fältet hämtas från listan under ”Kommunikation” i ”Välj fält”
när man lägger till ett nytt fält i en dialog.

Det beror på att det här fältet representerar en samling av alla e-postkoder.
Notera också att ikonen för fältet skiljer sig från den som finns på själva koden.
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Kommunikationskod (X):

Om den här typen av fält används så visas bara den valda Koden i dialogen.
Det här är ett vanligt fält och hanteras som en enskild kolumn, både i
Dialogdesignen och i Caesar CRM-programmet.
Den här fälttypen hämtas under rubriken “Kommunikationskoder” från listan i
”Välj fält” när man lägger till ett nytt fält i en dialog.

Som bilden ovan visar finns alla e-postkoder i listan, och du kan plocka varje
enskild kod och använda i dialogen. E-post och E-post 3 i det här exemplet.

Fälten visas då så här i Caesar CRM:
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Dialogmenyer
Det är möjligt att ändra ordningen för hur knappar, flikar och åtgärder, visas i en
dialog.

Det gör man under valet Arbetsflöde > [Element} > Dialogmenyer.

Välj flik eller åtgärd i listan och klicka på upp- eller nerknappen för att ändra
ordning.
För att ta bort en flik eller en åtgärd väljer man den i listan för att öppna
Flik/Åtgärd-dialogen och kryssar ur valet Visa.
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Dynamiska koder
Dynamiska koder kan användas för att styra de koder som visas i en listbox
beroende på vilken kod som väljs i en annan listbox.

Fält och koder som redan har definierats visas i fetstil t.ex.:

Kontrollerande fält
Fält
Välj dialogfält(en) som du vill använda som styrande värde(n) – ”Master”
Kod
Välj det värde som det styrande fältet måste ha för att de kodvärden du vill styra
(”Slave”) ska visas i listan.

Fält som styrs av det kontrollerande fältet
Fält
Välj det eller de fältvärden du vill styra över - “Slave”.
Använd alla koder (nya koder läggs till automatiskt)
Markera det här valet om du vill använda alla tillgängliga koder.
Använd begränsning av koder (nya koder läggs INTE till)
Markera det här valet för att begränsa tillgängliga koder.
Välj sedan de koder du vill ha genom att flytta dem från listan EJ valda till listan
Valda.
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Faser
Dynamiska koder kan också användas för att styra hur användare flyttar mellan
dialoger, såsom från en affärsfas till en annan, eller från prospekt till kund.
Om du väljer Typ i båda fälten så kan du skapa avancerade arbetsflöden som
innehåller flera faser eller steg som en användare måste gå igenom.
De koder som är valda under dynamiska koder kontrollerar vilka koder som
kommer att visas i dialogen.

Exempel 1
Alla koder är valda och kommer att visas:
Inställning

Koder som visas

Exempel 2
När affären har flyttats till fas 3 – Offert, så vill man inte att användaren ska se
föregående steg i arbetsflödet dvs. fas 2 – Identifierad och fas 3 – Kvalificerad.
Det här innebär också att användaren inte kan flytta bakåt i flödet. Härifrån kan
man bara sätta affären till faserna Order eller Avslag.
Inställning
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Koder som visas
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Faser
Man kan använda dynamiska koder för att skapa ett arbetsflöde som innehåller
specifika steg, eller faser, som användaren måste gå igenom innan man t.ex.
avslutar en affär.
Exemplet nedan visar en affärsprocess där varje fas har sin egen affärstypskod.

Standardkoden är satt till Identifierad.
Om man ska kunna skapa flöden med hjälp av faser måste man först ställa in
huvudtypen Faser (standard) för elementet under Arbetsflöde > Alternativ.

Eftersom varje steg har sin egen typkod så är det också möjligt att skapa olika
dialoger för varje steg.
En del fält kan behöva sättas till tvingande för en fas och vissa fält kanske bara
ska vara synliga i en annan fas.
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Dialoger och Typkoder
Fyra olika dialoger har skapats och kopplats till fem olika koder.

1 Identifierad

2 Kvalificerad

3 Offert

4 Order

Avslag
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Arbetsflöde – Dialog
Nedan beskrivs de dynamiska koder som behövs för att skapa arbetsflödet.

1 Identifierad

2 Kvalificerad

3 Offert

4 Order

Avslag

Om du vill kunna backa stegen, välj även de koder som representerar tidigare
faser.
När en affär skapas så kommer den nu att gå igenom följande stadier:

Fas 1

Fyll i alla fält och Spara affären.
Klicka på knappen Kvalificerad.
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Fas 2

Affären byter typ till fas 2.
Ett nytt fält som heter Uppskattning har blivit tillagt i dialogen.
Ange 1 miljon i det nya fältet och spara affären.
Klicka på Offert-knappen.

Fas 3

Affären byter typ till fas 3 och fälten TB och Bearbetningskod har blivit tillagda i
dialogen.
Ange information i de nya tvingande fälten och klicka Spara.
Knapparna Order och Avslag visas.
Klicka på Order.
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Fas 4

Affären byter typ till fas 4.
Kryssrutan Utförd visas och är ett tvingande fält.
Kryssa i rutan och spara affären.
Alla steg för att avsluta en Order har nu blivit genomförda.

Avslag
Om du klickar på Avslag istället för på Order under fas 3, så visas följande dialog:

De nya fälten Orsak och Utförd har blivit tillagda, vilket innebär att du inte kan
avsluta stänga affären utan att ange orsaken till att det blev avslag och att sätta
den som utförd.
Ange en Orsak, kryssa i Utförd och Spara.
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Övergångar mellan Faser
Man kan bestämma hur övergångar ska ske mellan olika faser. Bilderna här visar
övergångar hämtade från ett affärsflöde.

Övergångstyp
Typen av övergång styr vad som skall hända när man flyttar från en fas till en
annan. Den styr inte vad som visas i dialogen. Vad som ska visas bestäms av
inställningarna under Dynamiska koder.
Det betyder att man kan välja koder vid övergångar som inte är valda under
Dynamiska koder vilket gör att dessa koder därmed blir osynliga för användaren.
Det finns tre olika typer av övergångar.

Ingen
Ingen övergång är möjlig i dialogen.
Den här typen av övergång kan användas för att visa en fas, men förhindra att
användaren kan flytta manuellt till den fasen i dialogen. Övergången kan istället
göras via automatiserade processer såsom Servicejobb, och Åtgärder.

Dialog
En vanlig dialog visas när man flyttar sig mellan faserna. Inställningarna för varje
dialog fungerar enligt arbetsflödet beskrivet i kapitel Arbetsflöde – Dialog ovan.

Åtgärd
En åtgärd används för att förflytta sig mellan faserna.
Det här kan användas för att förenkla när man anger data i tvingande fält, genom
att använda en åtgärdsdialog som endast innehåller de tvingande fälten och som
automatiskt sparas och flyttar till den nya fasen (dialogen).
Man kan också använda åtgärder för att utföra automatiserade uppgifter som är
osynliga för användaren.

Från alla koder
Man kan bestämma om man vill tillåta övergångar fram och tillbaka fån en kod
(fas) till alla andra koder eller bara tillåta övergång mellan särskilda koder (faser).

Se kapitlet Övergångar mellan Faser i Appendixen nedan för exempel.
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Alternativ
Här definierar man generella inställningar kopplade till olika element. De här
inställningarna gäller för hela systemet.

Intressent
Lås alla fält vid inaktiv
Styr om alla fält i intressentdialoger skall finnas tillgängliga för ändringar när en
intressent är satt som inaktiv.
Tillåt flera ansvariga per affärsområde
Styr om man kan ha mer än en användare satt som ansvarig på samma
affärsområde.
Ändra huvudtyp
Styr beteendet i ”Ny”-meny och arbetsflöden (fas, konvertera eller vanligt fält).
Tillåt bläddring
Styr om man kan använda pilarna för Nästa/Föregående i en dialog, t.ex.:

Använd besöksadress
Intressent. Besöksadress (Customer.VisitAddress) används primärt. Om
Intressent. Besöksadress är tom kommer Intressent.Adress (Customer.Address)
att användas.
Valet är ikryssat i standard. Om valet inte är ikryssat används Intressent.Adress.
Påverkar:
•

Söksträng för Karta i Mobilen

•

Tillägg av kontaktperson i adressbok i Mobilen

•

Delning av kontaktperson i Mobilen

•

CFO – Skapa möte. Om ej ikryssad så kommer Besöksadressen inte dyka
upp i mötet.

Objekt (och Moduler)
Lås alla fält vid inaktiv
Styr om alla fält i objektdialoger skall finnas tillgängliga för ändringar när ett
objekt är satt som ”Inaktiv”.
Lås alla fält vid utförd
Styr om alla fält i objektdialoger skall finnas tillgängliga för ändringar när ett
objekt är satt till ”Utförd”.
Om ett Objekt är satt till "Utförd" och den här inställningen är satt så kan man
inte längre koppla Objektet till en intressent, aktivitet etc. Objektet kommer inte
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att dyka upp i resultatet vid en sökning via objektsfältet då Objektet då betraktas
som obrukbart.
Ändra huvudtyp
Styr beteendet i ”Ny”-meny och arbetsflöde (fas, konvertera eller vanligt fält).
Tillåt bläddring
Styr om man kan använda pilarna för Nästa/Föregående i en dialog.

Kontaktperson
Lås alla fält vid inaktiv
Styr om alla fält i kontaktdialoger skall finnas tillgängliga för ändringar när en
kontaktperson är satt som inaktiv.
Ändra huvudtyp
Styr beteendet i ”Ny”-meny och arbetsflöde (fas, konvertera eller vanligt fält).
Tillåt bläddring
Styr om man kan använda pilarna för Nästa/Föregående i en dialog.

Aktivitet, Affär, Projekt
Lås alla fält vid utförd
Styr om alla fält i dialoger skall finnas tillgängliga för ändringar när ett element är
satt till Utförd.
Ändra huvudtyp
Styr beteendet i ”Ny”-meny och arbetsflöde (fas, konvertera eller vanligt fält).
Tillåt bläddring
Styr om man kan använda pilarna för Nästa/Föregående i en dialog.

Kampanj och Kampanjdel
Ändra huvudtyp
Styr beteendet i ”Ny”-meny och arbetsflöde (fas, konvertera eller vanligt fält).
Tillåt bläddring
Styr om man kan använda pilarna för Nästa/Föregående i en dialog.
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Huvudtyp
Det finns 3 olika typer man kan sätta för varje element:
•

Vanligt fält

•

Faser

•

Konvertera

Vanligt fält
Ingen särskild åtgärd kan göras. Den här typen används när man vill skapa ett
element av en specifik typ och sedan inte vill att någon ska ändra kodtypen efter
det att posten sparats.
Den här huvudtypen styr också över hur valen visas i ”Ny”-menyn (se “Ny”meny).
Exempel
Om du skapat en aktivitet av typen E-post och senare vill ändra till typen Brev
istället så går inte det. Du blir i så fall tvungen att skapa en ny aktivitet av typen
Brev och sedan ta bort den gamla E-postaktiviteten.
För att kunna ändra typen måste du lägga till Kodtyp som ett fält i dialogen. Men
det ger också ett tomt val i listan som användare kan välja och därmed skapa
poster utan kodtyp.
Om man vill att användarna ska kunna ändra t.ex. aktivitetstyper så
rekommenderas typen Konvertera istället (se nedan).

Konvertera
Den här inställningen gör att du kan ändra typ på elementet på befintliga poster
via en dialogflik: ”prospekt” till ”kund”, ”telefonsamtal” till ”möte” osv.

OBS! När ett element är satt till den här huvudtypen, så man inte längre lägga till
Kodtypsfältet i någon dialog.

Faser
Faser används när man vill säkerställa att en rutin eller ett arbetsflöde följer vissa
steg. Faser styr så att användaren går igenom alla stadier i en process innan t.ex.
en affär eller ett projekt avslutas.

Det här valet måste vara satt för att kunna styra fasövergångar (se Övergångar
mellan Faser)
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Informationslistor
Den här funktionen gör det möjligt att både välja kolumner och ändra ordningen
på hur de visas i informationslistor.

•

Ändra ordningen på kolumnerna genom drag-och släpp (eller välj en
kolumn och klicka på upp- och nerknapparna).

•

Lägg till nya kolumner i listan med hjälp av knappen Lägg till.

•

Ta bort en kolumn genom att välja den i listan och klicka på X-knappen.

Sortering
Man kan lägga till sortering för kolumnerna.

Intressent – Affärsområde

Kolumnerna som visas här finns under dialogen för Företagskort.
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Visa i dialog
Informationslistor kan visas både som en flik i en dialog och som en lista under
Informationsfliken i alla dialoger utom Användare.

Flik

Lista
Man kan lägga till och ta bort data och bläddra upp och ner bland de olika
listorna.

Undantag
Följande informationslistor och flikar kan inte visas på det här sättet:
•

Intressent – Relaterade kunder

•

Intressent – Relaterade kontaktpersoner

•

Intressent – Koncernstruktur

•

Objekt – Relaterade kunder

•

Objekt – Relaterade kontaktpersoner

Multivärdeskolumner
Kolumner som innehåller flera värden, exempelvis Ansvarig, kan visas
grupperade i listan.

Caesar Admin 2021 R1 Manual - © SuperOffice Business Solutions – 2021:03

113

Automatisering
Affärsregler
Affärsregler gör det möjligt att automatiskt beräkna, validera och uppdatera
information.
Man kan använda affärsregler för att lägga in information automatiskt såsom
beräkning av viktat värde baserat på status eller sannolikhet. Eller för att
försäkra sig om att vissa vanliga fält är förifyllda.
Man kan använda sig av affärsregler som gör att fält fylls med information enligt
ett särskilt mönster (Reguljära uttryck). Man kanske vill att kundnummer fylls i
på ett särskilt sätt. Eller kontrollera det som skrivs in baserat på i vilket land
företaget ligger.

Nivåer
Affärsregler kan användas för kolumner inom samma tabell och en nivå upp till
exempel från kontaktperson till intressent eller aktivitet till intressent.
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Huvuddialog

Tabell

Den tabell som affärsregelns ska skapas för. Det här
innefattar alla tabeller som innehåller affärsdata.
Systemtabeller är inte inkluderade.

Ny

Skapar en ny affärsregel.

Import

Används för att importera affärsregler från ett annat Caesar
CRM-system.

Körningsordning Affärsregler kan köras i en specifik ordning (körs uppifrån och
ner).

Affärsregel

Spara

Sparar regeln

Spara som…

Gör att man kan skapa en kopia av regeln

Exportera

Exporterar rapporten till en fil (filändelse .cbusinessrule) som
sedan kan importeras till ett annat Caesar CRM-system

Ta bort

Tar bort affärsregeln

Namn

Affärsregelns namn

Beskrivning

En beskrivning av vad affärsregeln styr.

Tips! Eftersom en affärsregel kan innehålla många steg och kriterier så är det bra
att skiva en så detaljerad beskrivning som möjligt. Det gör det lättare att förstå
och underhålla affärsregeln.
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Omfattning
Här anger man var i systemet som en affärsregel valideras.
System

Regeln används överallt i Caesar CRM.
OBS! Det gäller även integration mot andra
system varifrån information uppdateras.

System med rekursion

Regeln används överallt i Caesar CRM.
Gör så att affärsregler körs rekursivt t.ex. om
man har affärsregler satt för Borttag på
Kontaktperson (barn) och man tar bort Kunden
(förälder) så kommer alla affärsregler för
Borttag på Kontaktperson också att köras.
OBS! Den här inställningen sätts alltid på
barnposter, aldrig på föräldraposter.

Alla dialoger/åtgärder

Regeln används i alla dialoger.

Dialoger/Åtgärder

Regeln används i valda dialoger, åtgärder eller
formulär. Ett nytt fält dyker upp där man anger
vilka det gäller (flera val kan göras).
OBS! Det här valet är endast tillgängligt om det
finns dialoger, åtgärder eller formulär kopplade
till det valda elementet (typ av Aktivitet, Affär,
Projekt etc.).

Aktivera för
Ange den typ av transaktion för vilken regeln skapas.
•

Skapad

Nya poster

•

Ändrad

Uppdaterade poste

•

Borttagen Borttagna poster

Inaktiv
Bestämmer om regeln ska köras eller inte.
Värdet är satt till Inaktiv i standard när en regel kopieras eller när en ny regel
skapas eller importeras.
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Om … Så
Under den här sektionen sätter man de kriterier och åtgärder som man vill
använda för fält i den valda tabellen.

Kriterium
Man kan skapa flera kriterier per sektion.

Fält

Det fält som ska valideras. Man kan välja alla fält från tabellen
oavsett fältinställningar (visa, tvingande etc.)

Föregående värde Värdet i databasen. Det kan användas som utgångsvärde för
beräkningar och jämförelser mot ”sig själv”.
Operator

Det här är den validering man vill göra. Den varierar beroende
på filtyp t.ex.:
Kod, Intressent
Användare

Text

Datum

Kryssruta
Ihop med Värde Ja eller Nej.
Typ

Det här är den typ av information som man vill validera
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Värde

Datat i fältet.
Om fältet pekar på användare kan man använda <Inloggad
användare> som värde.
Om det är ett multivärdesfält kan man sätta flera värden som
kriterium.

Fält

Validerar värdet i valt fält mot ett värde i ett annat fält av
samma typ till exempel ett datum mot ett annat datum.

Ändrat

Kontrollerar om ett fält är uppdaterat.

Mönster (Reguljära uttryck)
För textfält kan man validera data baserat på ett särskilt mönster när man vill att
information ska anges på ett särskilt sätt. Nedanstående exempel beskriver ett
mönster för postnummer som används tillsammans med ett meddelande.

Man kan hitta mer information kring hur man kan använda dessa mönster på
internet via sökorden ”reguljära uttryck”.
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Åtgärder
Följande åtgärder kan utföras när ett kriterium är uppfyllt. Man kan även
kombinera flera åtgärder.

Ange fältvärde
Man kan välja ett specifikt fält i tabellen och lägga in data i det fältet.

Fält

Det fält i vilket du vill ange data.

Typ

Värde – Ange ett värde eller sätt <Saknar värde> (NULL)
Om fältet är en notering så kan man ange värdet i HTML-f
format.
Fält – Välj en tabellkolumn varifrån data ska hämtas.
Kryssa i Föregående värde för att använda det gamla värdet
istället för det värde som posten uppdaterats till.
Formel - Om ett fält är numeriskt eller ett datum kan man
också ange en formel som möjliggör beräkning av det fältets
värde utifrån ett annat fält t.ex.:

Anteckningar till Textfält
Man kan fylla andra textfält med innehållet i Anteckningar.
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Ange standardvärde
När man skapar en ny post kan man sätta ett standardvärde på ett fält i tabellen.

Fält

Det fält i vilket du vill ange data.

Typ

Värde – Ange ett värde eller sätt <Saknar värde> (NULL)
Fält – Välj tabellkolumn varifrån data ska hämtas.
Kryssa i Föregående värde för att använda det gamla värdet
istället för värdet som posten uppdaterats till.
Formel - För numeriska eller datumfält kan man ange en
formel som beräknar fältets värde utifrån ett annat fält.

Visa felmeddelande
Man kan visa ett felmeddelande.
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Kör Servicejobb
Man kan skapa en affärsregel som, när den exekveras, startar ett Servicejobb.

Servicejobb

Välj önskat Servicejobb

Bara om gemensamt territorium Ange om man vill att servicejobbet endast ska
köras i samma territorium som det jobbet
skapats i.
Vänta tills färdigt

Vänta till dess att servicejobbet är klart.

Data
Skicka data från en Affärsregel till ett Servicejobb utan att använda en
systemrapport.
Klicka Lägg till för att välja de tabellkolumner du vill hämta data ifrån eller ange
en konstantkolumn.
Specialkolumner
<Händelse>

Skicka om det är en Ny, Uppdaterad eller borttagen post.

<Namn>

Inbyggd namnkolumn (från
DBMainObject.NameColumnID/Name2ColumnID))

Format
Man kan bestämma i vilket format datat ska skickas:
•
•
•

Text
Beskrivning
Globalt Id

Se också kapitlet Arbetsflöde > Servicejobb för ytterligare information.

Skicka notifiering
Man kan låta en affärsregel skicka notifieringar.
Välj den Notifiering du vill använda.
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Annars
Det här används för att sätta värden när kriterierna för Om … så-sektionen har
validerats som ”falskt” dvs. inga av kriterierna har uppfyllts.
Man kan skapa flera av dess sektioner där olika fält valideras och på så sätt
kombinera olika beteenden.
Via Annars kan man t.ex. sätta ett värde på samma fält men olika kriterier.

Exempel
Nedanstående exempel visar hur det sätts olika viktat värde beroende på i vilken
fas en affär befinner sig.
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Åtgärder
Åtgärder används för att agera på enskilda poster och kan starta flera olika
funktioner beroende på vad man väljer att använda.
Åtgärder kan användas för att skapa, uppdatera och ta bort poster och ger
möjligheten att underhålla och styra komplicerade arbetsflöden på ett sätt som
gör det enkelt och tydligt för användarna.

Inställningarna görs på följande flikar:
•

Information

•

Visa

•

Bekräftelse

•

Åtgärd

•

Kör servicejobb

•

Skicka notifieringar

Om inställningar har gjorts under flera flikar så kommer körningsordningen att
vara från vänster till höger (eller uppifrån och ner i ovanstående lista).
Inställningarna man kan göra i dessa flikar finns beskrivet nedan.

Ny
Klicka på knappen för att skapa en ny Åtgärd

Importera
Används för att importera en exporterad Åtgärd exempelvis för att kopiera en
Åtgärd från en annan miljö.

Sortering
Man kan sortera i vilken ordning en Åtgärd ska visas i Rapporter (Listor och
Tavlor), Dialoger etc.
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Där Åtgärder kan användas
Åtgärder kan användas på följande ställen:
•

Dialoger – som knappar

•

Rapport - Lista - I början på rader i ett rapportresultat.

•

Rapporter - Tavlor – I Plattor och som ”Snabbåtgärder”.

•

Övergångar mellan Faser - Se kapitlet Övergångar mellan Faser för mer
information.

•

Köra ett Servicejobb

•

För att skicka Notifieringar
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Information

Namn

Namnet på åtgärden

Beskrivning

En beskrivning av vad åtgärden gör

Inaktiv

Aktivera/inaktivera åtgärden

Ikon

Ikon för åtgärden

Kategori

Gruppera/kategorisera åtgärden (från koder)

Nyckel

Primärnyckeln för åtgärden i GUID-format

Spara som
Man kan kopiera en befintligt Åtgärd via Spara som.

Texter
Redigera eller översätt texter.

Ta bort
Tar bort Åtgärden. En dialog med särskild bekräftelse visas för att förhindra
borttag av misstag.

Exportera
Man kan exportera en Åtgärd och sedan importera den till en annan
databas/miljö (användbart när man migrerar, testar eller kvalitetssäkrar).
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Visa
Den här inställningen styr hur Åtgärden ska vara tillgänglig i Dialoger och
Rapporter.

Rättigheter
•

Använd aktuella – Användarens rättigheter används för att validera
datat.

•

Använd aktuella/Ignorera Låst - Användarens rättigheter används för att
validera data men inställningen för Låst under Arbetsflöde > [Element] >
Alternativ ignoreras.

•

Ingen kontroll – Ingen datavalidering sker mot rättigheter.

Visa
Slå på/av visning av Åtgärden.
•

Roll - Man kan visa Åtgärden för specifika Roller.

Dialoger

Aktivera
Slå på/av användning i Dialoger.
Visa på alla flikar
Åtgärden blir tillgänglig på alla flikar i dialogen. Om den här inte är ikryssad så
visas den bara i fliken Information.
Kontrollera ej sparade ändringar innan körning
Ser till att alla förändringar har sparats innan Åtgärden körs.
Uppdatera dialog
Uppdaterar visningen av data i dialogen när Åtgärden har körts.
Uppdatera omgivning
Uppdaterar datat som omger dialogen t.ex. arbetsareor, rapporter eller
Kundkort (för aktiviteter, affärer etc.) när Åtgärden har körts.
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Rapporter

Aktivera
Slå på/av användning i Rapporter.
Visa om den syns i dialogen
Åtgärden blir tillgänglig i rapporten om den är satt att visas i Dialogen.
Uppdatera rapport
Uppdaterar visningen av data i rapporten när Åtgärden har körts.
Uppdatera omgivning
Uppdaterar datat som omger rapporten t.ex. arbetsareor och Kundkort (för
aktiviteter, affärer etc.) när Åtgärden har körts.
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Bekräftelse
Man kan visa ett meddelande varje gång en användare ska utföra en Åtgärd.

Aktivera
Slå på/av användning av Bekräftelse.
Fråga
Skriv in den fråga man vill ställa till användaren vid bekräftelse av Åtgärd.
Information
Ytterligare information som man vill att användaren ska känna till innan
Åtgärden utförs.
Tillåt användaren att ignorera meddelandet
Kryssas i om man tillåter användaren att hoppa över meddelandet påföljande
gånger när samma åtgärd utförs. Bekräftelsemeddelandet kommer då inte
längre att visas för användaren
Återställ för alla användare
Återställer så att frågan åter visas för alla använder även om man kryssat i att
man vill ignorera meddelandet.
Det här kan t.ex. användas för att sluta låta användare hoppa över bekräftelser,
ihop med inställningen ”Tillåt användaren att ignorera meddelandet”.
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Åtgärd
Här ställer man in vad Åtgärden ska göra när den körs, beträffande värden som
ska sättas automatiskt eller via en särskild åtgärdsdialog.

Åtgärdstyp
Ändra
Endast åtgärdstypen Ändra är tillgänglig i den här programutgåvan. Fler typer av
åtgärden kan komma att implementeras i kommande versioner.

Ange värden
Klicka Lägg till för att välja den databaskolumn och det värde du vill uppdatera.
Man kan sätta så många värden man vill via den här funktionen.

Alla databaskolumner för den aktuella tabellen (som valdes när Åtgärden
skapades) kan användas.
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Ange den information du vill sätta i fältet Värde och klicka OK.
Kolumnen och dess inställningar visas nu i listan.

Dialog
Du kan utforma en dialog för att användas separat för en specifik Åtgärd.
Aktivera
Slå på/av Åtgärdsdialog. När valet är ikryssat kommer du att kunna utforma
dialogens om du vill.
Layout
Den här dialogen kan utformas på samma sätt som en vanlig dialog under
Arbetsflöde > [Element] > Dialog > Design-fliken.

Klick Lägg till i den area till vilken du vill lägga in fält.
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Kör servicejobb

Aktivera
Aktivera/inaktivera körningen av servicejobbet.
Servicejobb
Välj det servicejobb som ska köras.
Visa
En länk finns för en genväg till själva servicejobbet.
Vänta tills slutfört
När det här valet är ikryssat kan ingenting göras förrän körningen av
servicejobbet gått klart.

Skicka notifieringar

Aktivera
Aktivera/inaktivera att skicka notifieringar.
Notifiering
Välj den Notifiering som ska skickas (se kapitlet Notifieringar för information om
hur man skapar en notifiering).

Caesar Admin 2021 R1 Manual - © SuperOffice Business Solutions – 2021:03

131

Servicejobb
Servicejobb kan användas för att automatisera processer i Caesar CRM.

Information

Namn

Servicejobbets namn.

Beskrivning

En beskrivning av vad jobbet används till.

Ikon

Välj en passande ikon.

Kategori

Välj en kategori (ServiceJobCategoryCODE) för
att ordna dina servicejobb.

Kör som

Den användare servicejobb körs som.
OBS! Inga rättigheter kontrolleras för den här
användaren. Den används bara som referens
dvs. användaren sätts som
”Skapad/Uppdaterad av” om t.ex. aktiviteter
läggs upp via servicejobbet.

Schema

Du kan välja ett schema för servicejobbet. De
typer som finns är:
•
•
•

Inget schema
En gång
Återkommande

Inaktivt

Det kan vara god idé att sätta ett jobb som
inaktivt under tiden det konfigureras.

Använd för Affärsregler

Kör ett jobb när en Affärsregel exekveras. När
den här inställningen är satt kan man koppla en
Affärsregel till Servicejobbet (från själva
Affärsregeln).

Nyckel

GUID för jobbet att använda för logg-spårning.

Används i Åtgärd

Om en Åtgärd används för att starta ett
servicejobb så visas det längst ner i dialogen.
Man kommer åt Åtgärden genom att klicka på
namnet (länk).
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Schema

Schematyp

Inget schema, En gång, Återkommande

Tidszon

Den tidszon i vilket jobbet ska köras.

En gång
Jobbet körs endast en gång.
Du kan ställa in Tidszon och Tidpunkt (Datum och Tid).

Återkommande
När den här typen används kan man ställa in olika frekvenser för när och hur ofta
ett jobb ska köras.
Frekvens
•

Inträffar: Dagligen, Veckovis, Månadsvis
o
o
o

Dagligen: Inträffar varje dag
o Antal gånger jobbet ska köras.
Veckovis: Typ
 Återkommer varje vecka: Antal gånger per vecka
 Välj veckodag
Månadsvis: Typ
 Datum: Välj vilken dag i månaden jobbet sköras.
 Dag: Månadens dag (nummer)
 Sista dagen: Beräknad sista dag i månaden.
 Återkommer varje månad: Antal gånger varje månad.

Daglig frekvens
o

Inträffar: En gång eller Flera gånger per dag.
o En gång
 Klockan: Den tidpunkt då jobbet ska köras.
o Flera gånger
 Varje: Antal intervall.
 Intervall: Timma, Minut
 Från: Starttid
 Till: Sluttid

Varaktighet
•
•

Startdatum
Slutdatum

Startpunkten för frekvensen.
Slutpunkten för frekvensen.
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Kör nu
Man kan använda den är funktionen för att köra ett servicejobb direkt.

Kör nu från steg
Används för att köra från ett särskilt steg i ett servicejobb direkt.
Välj steget att starta ifrån i listan och klicka Kör nu.

Export
Man kan exportera servicejobbet för att senare kunna importera från t.ex. en
Testmiljö till Produktionsmiljö eller QA.

Import
Det är möjligt att importera exporterade servicejobb från till exempel en
testmiljö via Import-knappen.

Steg
De steg som ska köras.

Klicka Lägg till för att skapa ett nytt Steg. De inställningar man kan göra när man
skapar ett steg i ett servicejobb står beskrivna i nedanstående kapitel.
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Historik
En logg över alla körningar av servicejobbet.

Exportera
Man kan exportera loggen och öppna den eller spara som Excel-fil, vilket kan
vara användbart för felsökningsändamål.

Uppdatera
Uppdaterar det som visas i loggen.

Rensa all historik
Tar bort all loggningshistorik för servicejobbet.
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Servicejobb - Steg
Här lägger man till de Steg som ska köras av Servicejobbet. Följande alternativ
finns och är beskrivna i detalj nedan:
•

Skicka till Webb-API

•

Skicka till fil

•

Skapa

•

Uppdatera

•

Ta bort

•

Lägg till i kampanjdel

•

Ta bort från kampanjdel

•

Importera från fil

•

Importera från web-API

•

Kör Servicejobb

•

Skicka notifiering

•

Uppdatera serverns cacheminne

Flödeskontroll
För varje steg som körs kan man bestämma vad som ska hända när körningen av
steget lyckades och/eller när det misslyckades.

Man kan också köra om ett steg om det går fel och sätta en tidfördröjning för när
steget ska köras igen.
Det går också att inaktivera enskilda steg om man så vill.
Varje steg kan ha sitt eget namn och får automatiskt ett nummer:
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Kopiera steg
När steget är sparat finns också en möjlighet att kopiera det, vilket underlättar
om man vill skapa flera liknande steg.
Öppna det steg du vill kopiera och klicka på Skapa kopia.

All information från originalsteget visas.
Klicka OK för att kopiera.
Kopian av steget är nu tillagt i listan över Steg.

Exportera
Man exportera ett Step från ett servicejobb för att senare importera det till ett
annat servicejobb för att flytta det från till exempel Test till Produktion.
Öppna Steget och klicka på Exportera-knappen uppe till höger i dialogen.

Import
Man kan importera ett Steg som exporterats från ett servicejobb för att sedan
importera det till ett annat servicejobb t.ex. för att flytta från Test till Produktion.
Välj det servicejobb till vilket du vill importera ett Steg.
Klicka Importera.
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Loggning
Det finns loggning för varje körning av ett steg.

Transaktioner
Om man inte vill logga alla transaktioner (SKAPA, UPPDATERA, TA BORT) för ett
visst steg så kan man styra det via inställningen Logga transaktioner t.ex.:

De här inställningen finns tillgänglig i följande steg
•

Skapa

•

Uppdatera

•

Ta bort

•

Lägg till i kampanjdel

•

Ta bort från kampanjdel

•

Importera från fil

•

Importera från Webb-API
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Skicka till Webb-API
Skickar hämtat data (systemrapporten) från jobbet till ett Webb-API.
Stöd för ”simple JSON”-format och CSV:

Namn

Stegets namn.

Vid lyckat

Vad som ska hända när steget har
lyckats. Följande val finns:
o
o

Vid misslyckat

Gå till nästa steg
Avbryt jobb

Vad som ska hända när steget har
misslyckats. Följande val finns:
o
o

Gå till nästa steg
Avbryt jobbet som misslyckat

Omförsök

Välj om steget ska köras om.

Fördröjning vid omförsök (sekunder)

Fördröjning i sekunder för när
steget ska köras igen. Hela
servicejobbet kommer att pausas
och sedan fortsätta vid vald
tidpunkt.

Inaktiv

Man kan välja att inaktivera
enskilda steg.

Välj det Webb-API som ska användas
Webb-API

Det API man vill använda sig av. (se SDK-dokumentationen för
ytterligare information).

URI

En Uniform Resource Identifier (URI) är en teckensträng som
används för att identifiera en resurs. Den identifikationen gör
att man via särskilda protokoll kan referera till resursen över
ett nätverk, såsom World Wide Web.
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Välj en rapport om du vill hämta poster som skall skickas till ett Webb-API.
Data

Från en Systemrapport (skapad i Saint Designer) eller från en
Affärsregel (skapad i Admin)

När man valt Data > Rapport så kan man även definiera vilket format filen ska ha
via valet Skicka data som:
•

Json eller enkel Json

•

Excel

•

CSV
Standardvärden för Regionalt hämtas från kolumnen LCID i DBRegistry tabellen i databasen.
Ange om första raden innehåller rubriker.
Välj fältavgränsare:
o

Semikolon

o

Tabulatortecken

o

Komma

o

Anpassad – Ange ett tecken

Standardvärdet hämtas från Listavgränsare för användarens språk
under Windows > Kontrollpanelen > Regions > Extra inställningar.
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Skicka till fil
Skickar hämtat data till en fil.

Servicejobbet körs som samma användare som Data Manager. Den användaren
måste ha Skriv-åtkomst till den mapp som anges. Sökvägen måste skrivas i UNCformat dvs. Error! Hyperlink reference not valid.<Mapp> om inte en lokal disk
på själva servern används (t.ex. C: eller D:).
Namn

Stegets namn.

Vid lyckat

Vad som ska hända när steget har
lyckats. Följande val finns:
o
o

Vid misslyckat

Gå till nästa steg
Avbryt jobb

Vad som ska hända när steget har
misslyckats. Följande val finns:
o
o

Gå till nästa steg
Avbryt jobbet som misslyckat

Omförsök

Välj om steget ska köras om.

Fördröjning vid omförsök (sekunder)

Fördröjning i sekunder för när
steget ska köras igen. Servicejobbet
kommer att pausas och sedan
fortsätta vid vald tidpunkt.

Inaktiv

Man kan välja att inaktivera
enskilda steg.

Välj en datakälla för att identifiera vilka poster som ska exporteras
Data

En Systemrapport (skapad i Saint Designer) eller från en
Affärsregel (skapad i Admin).

Filtyp

MS Excel, Json/Json-simple and CSV

Mapp

Den mapp på servern där filen ska läggas. Sökvägen sätts upp
under Anslutningar > Servicejobb > Mappar.

Generera unikt filnamn
Systemet skapar ett filnamn med Datum, Timme, Minut, Sekund och ett
löpnummer.
Om man har angivit ett eget filnamn kommer _ÅÅÅÅMMDDTTMMSS_# att
läggas till som suffix på namnet t.ex. Aktiva Kunder_20160321121136_1.xlsx.
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Filtyp CSV
När man använder CSV som filtyp kan man ställa in följande:

Första raden har rubriker

Slå på/av om filen innehåller rubriker

Avgränsare

Semikolon
Tabulatortecken
Kommatecken
Anpassad – Väld det tecken som ska användas

Standardvärdet hämtas från Listavgränsare för användarens språk under
Windows > Kontrollpanelen > Regions > Extra inställningar.
Kodning

Unicode
Unicode BE
UTF-8
UTF-8 with BOM
1252: Western European (Windows)
Anpassad – Välj önskad kodning från listan
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Skapa
Lägger in poster i databasen baserat på en systemrapport.

Namn

Stegets namn.

Vid lyckat

Vad som ska hända när steget har
lyckats. Följande val finns:
o
o

Vid misslyckat

Gå till nästa steg
Avbryt jobb

Det som ska hända när steget har
misslyckats. Följande val finns:
o
o

Gå till nästa steg
Avbryt jobbet som misslyckat

Omförsök

Välj om steget ska köras om.

Fördröjning vid omförsök (sekunder)

Fördröjning i sekunder för när
steget ska köras igen. Servicejobbet
kommer att pausas och sedan
fortsätta vid vald tidpunkt.

Inaktiv

Man kan välja att inaktivera
enskilda steg.

Skapa poster av typen

Välj element/modul för vilken
poster ska skapas.

Data
Rapport

En systemrapport som innehåller data för de
poster som ska skapas.
Förhandsgranska - Länk till systemrapporten i
Saint Designer.

Rapportfilter

Välj ett filter från rapporten.

Tabell

Måltabellen för systemrapporten.

Ange transaktionstid (minuter) Den maximala tid som uppdateringen får ta.
Om den tar för lång tid kan man få en ”Time
out”. Tiden är satt till 1 minut som standard.
Lägg till

Specificera de Databasfält och Värden som ska
läggas till för de nya posterna.
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Uppdatera
Uppdaterar information i databasen baserat på en systemrapport.

Namn

Stegets namn.

Vid lyckat

Vad som ska hända när steget har
lyckats. Följande val finns:
o
o

Vid misslyckat

Gå till nästa steg
Avbryt jobb

Det som ska hända när steget har
misslyckats. Följande val finns:
o
o

Gå till nästa steg
Avbryt jobbet som misslyckat

Omförsök

Välj om steget ska köras om.

Fördröjning vid omförsök (sekunder)

Fördröjning i sekunder för när
steget ska köras igen. Servicejobbet
kommer att pausas och sedan
fortsätta vid vald tidpunkt.

Inaktiv

Man kan välja att inaktivera
enskilda steg.

Välj en datakälla för att identifiera vilka poster som ska uppdateras.
Data

Datakälla (Rapport)

Rapport

En systemrapport.

Rapportfilter

Välj ett filter från rapporten

Markera poster som uppdaterade

Posten får LastUpdateDATE och
LatestUpdatedBy satt till:



Ange transaktionstid (minuter)

Lägg till

Tidpunkten för körningen
Den användare man angivit för ”Kör
som” Servicejobbet.

Den maximala tid som uppdateringen får
ta. Om den tar för lång tid kan man få en
”Time out”. Tiden är satt till 1 minut som
standard.
En guide visar steg för att uppdatera med
antingen ett Konstant värde eller ett värde från
en Systemrapport.
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Multivärdesfält – Skapa och Uppdatera
Man kan sätta Roll för ett multivärdesfält som till exempel Ansvarig.
I det här exemplet väljs fältet Ansvarig (CaesarUserID) 2 gånger från rapporten;
en gång för databaskolumnen Ansvarig och en gång för kolumnen Roll.
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Ta bort
Tar bort information i databasen baserat på angivet data.

Namn

Stegets namn.

Vid lyckat

Vad som ska hända när steget har
lyckats. Följande val finns:
o
o

Vid misslyckat

Gå till nästa steg
Avbryt jobb

Det som ska hända när steget har
misslyckats. Följande val finns:
o
o

Gå till nästa steg
Avbryt jobbet som misslyckat

Omförsök

Välj om steget ska köras om.

Fördröjning vid omförsök (sekunder)

Fördröjning i sekunder för när
steget ska köras igen. Servicejobbet
kommer att pausas och sedan
fortsätta vid vald tidpunkt.

Inaktiv

Man kan välja att inaktivera
enskilda steg.

Välj en datakälla som innehåller de poster som ska tas bort
Data

Rapport (systemrapport i Saint Designer).

Rapport

Systemrapporten som ska användas.
Förhandsgranska - Länk till systemrapporten i
Saint Designer.

Rapportfilter

Välj ett filter från rapporten.

Tabell

Måltabellen för systemrapporten.

eller
Data

Från en Affärsregel.

Tabell

Måltabellen för affärsregeln.

Ange transaktionstid (minuter) Den maximala tid som uppdateringen får ta.
Om den tar för lång tid kan man få en ”Time
out”. Tiden är satt till 1 minut som standard.
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Lägg till i Kampanjdel
Lägger till målgruppsmedlemmar i en kampanjdel baserat på hämtat data.

Namn

Stegets namn.

Vid lyckat

Det som ska hända när steget har
lyckats. Följande val finns:
o
o

Vid misslyckat

Gå till nästa steg
Avbryt jobb

Vad som ska hända när steget har
misslyckats. Följande val finns:
o
o

Gå till nästa steg
Avbryt jobbet som misslyckat

Omförsök

Välj om steget ska köras om.

Fördröjning vid omförsök (sekunder)

Fördröjning i sekunder för när
steget ska köras igen. Servicejobbet
kommer att pausas och sedan
fortsätta vid vald tidpunkt.

Inaktiv

Man kan välja att inaktivera
enskilda steg.

ID

Stegets nyckel i GUID-format
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Kampanjdel som ska användas
Konstant värde

Används för att sätta en fast kampanjdel.

Kampanjdel

Välj den kampanjdel till vilken poster ska
tillföras.

Rapportfält

Ett val under Data (se nedan) visas där man kan
ange en Kampanjdelskolumn i den
systemrapport som används.

Data
Välj en datakälla som innehåller de poster för de kampanjdelsmedlemmar som
ska läggas till
Data

Rapport (systemrapport i Saint Designer)
Förhandsgranska - Länk till systemrapporten i
Saint Designer.

Kontaktperson/intressent

Välj om du vill lägga till kontaktperson eller
intressent.

Rapport

Systemrapporten som ska användas.
Förhandsgranska - Länk till systemrapporten i
Saint Designer.

Kampanjdelskolumn

Välj kampanjdel dynamisk från en kolumn i
systemrapporten (det här valet visas om
Rapportfält är valt under sektionen ovan).

Töm målgrupppen

Tar bort alla medlemmar innan de nya läggs till.

Ange transaktionstid (minuter) Den tid som uppdateringen får ta maximalt. Om
den tar för lång tid kan man få en ”Time out”.
Tiden är satt till 1 minut som standard.
Logga transaktioner

Välj ifall man vill logga transaktioner för steget
till systemloggen.

Systemloggskälla

Märk steget med källinformation att skrivas till
systemloggen.
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Ta bort från Kampanjdel
Tar bort målgruppsmedlemmar i en kampanjdel baserat på hämtat data.

Namn

Stegets namn.

Vid lyckat

Det som ska hända när steget har
lyckats. Följande val finns:
o
o

Vid misslyckat

Gå till nästa steg
Avbryt jobb

Vad som ska hända när steget har
misslyckats. Följande val finns:
o
o

Gå till nästa steg
Avbryt jobbet som misslyckat

Omförsök

Välj om steget ska köras om.

Fördröjning vid omförsök (sekunder)

Fördröjning i sekunder för när
steget ska köras igen. Servicejobbet
kommer att pausas och sedan
fortsätta vid vald tidpunkt.

Inaktiv

Man kan välja att inaktivera
enskilda steg.

ID

Stegets nyckel i GUID-format
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Kampanjdel som ska användas
Konstant värde

Används för att sätta en fast kampanjdel.

Kampanjdel

Välj den kampanjdel till vilken poster ska
tillföras.

Rapportfält

Ett val under Data (se nedan) visas där man kan
ange en Kampanjdelskolumn i den
systemrapport som används.

Data
Välj en datakälla som innehåller de poster för de kampanjdelsmedlemmar som
ska läggas till
Data

Rapport (systemrapport i Saint Designer)
Förhandsgranska - Länk till systemrapporten i
Saint Designer.

Kontaktperson/intressent

Välj om du vill lägga till kontaktperson eller
intressent.

Rapport

Systemrapporten som ska användas.
Förhandsgranska - Länk till systemrapporten i
Saint Designer.

Kampanjdelskolumn

Välj kampanjdel dynamisk från en kolumn i
systemrapporten (det här valet visas om
Rapportfält är valt under sektionen ovan).

Töm målgrupppen

Tar bort alla medlemmar innan de nya läggs till.

Ange transaktionstid (minuter) Den tid som uppdateringen får ta maximalt. Om
den tar för lång tid kan man få en ”Time out”.
Tiden är satt till 1 minut som standard.
Logga transaktioner

Välj ifall man vill logga transaktioner för steget
till systemloggen.

Systemloggskälla

Märk steget med källinformation att skrivas till
systemloggen.
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Importera från fil
Kör en Import av information till databasen baserat på en Importmall och en
angiven Datafil (Excel eller json).

Namn

Stegets namn.

Vid lyckat

Det som ska hända när steget har
lyckats. Följande val finns:
o
o

Vid misslyckat

Gå till nästa steg
Avbryt jobb

Vad som ska hända när steget har
misslyckats. Följande val finns:
o
o

Gå till nästa steg
Avbryt jobbet som misslyckat

Omförsök

Välj om steget ska köras om.

Fördröjning vid omförsök (sekunder)

Fördröjning för när steget ska köras
igen. Servicejobbet pausar för att
fortsätta vid angiven tidpunkt.

Inaktiv

Man kan välja att inaktivera
enskilda steg.

Importmall

Den importmall som ska användas.

Filtyp

MS Excel eller json.

Mapp

Den plats som datafilen ska hämtas
ifrån .

Filnamn

Namnet på filen som ska
importeras.

Tillåt flera filer

Man kan ange jokertecken (*) för
att importera flera filer i mappen.

Vid misslyckat. Fortsätt med nästa fil.
Om man använder flera filer kan man välja att fortsätta med nästa fil om
importen av den aktuella filen misslyckades.
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Hoppa över steg om fil saknas

Steget körs inte om filen inte finns.

Åtgärd efter Import
Ange vad som ska hända med datafilen när importen är klar.
•

Ingen åtgärd

•

Ta bort fil

•

Döp om fil

•

Döp om och flytta fil (kräver en målmapp).

Ange transaktionstid (minuter) Den tid som uppdateringen får ta maximalt. Vid
för lång tid kan man få en ”Time out”. Satt till 1
minut som standard.

Caesar Admin 2021 R1 Manual - © SuperOffice Business Solutions – 2021:03

152

Importera från Webb-API

Namn

Stegets namn.

Vid lyckat

Vad som ska hända när steget har
lyckats. Följande val finns:
o
o

Vid misslyckat

Gå till nästa steg
Avbryt jobb

Det som ska hända när steget har
misslyckats. Följande val finns:
o
o

Gå till nästa steg
Avbryt jobbet som misslyckat

Omförsök

Välj om steget ska köras om.

Fördröjning vid omförsök (sekunder)

Fördröjning till när steget ska köras
igen. Servicejobbet pausar för att
fortsätta vid angiven tidpunkt.

Inaktiv

Enskilda steg kan inaktiveras.

Välj det Webb-API som ska användas
Webb-API

Det API man vill använda sig av.
(se SDK-dokumentationen för
ytterligare information).

URI

En Uniform Resource Identifier
(URI) är en teckensträng som
används för att identifiera
en resurs, vilket gör att man via
särskilda protokoll kan referera
till resursen över ett nätverk,
såsom World Wide Web.

Hoppa över steg om innehåll saknas

Det kan saknas in-data men
servicejobbet kör vidare utan fel.

Importmall

Välj den Importmall som ska
användas för att importera data.

Ta emot fil som

Välj det filformat som används
för in-filen (Excel eller json).

Avprenumerera
När man använder Territorier så finns möjligheten att köra servicejobb för att
avprenumerera kunder.
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Kör servicejobb
Det här steget gör att man kan köra ett servicejobb inifrån ett annat servicejobb.

Namn

Stegets namn.

Vid lyckat

Det som ska hända när steget har
lyckats. Följande val finns:
o
o

Vid misslyckat

Gå till nästa steg
Avbryt jobb

Vad som ska hända när steget har
misslyckats. Följande val finns:
o
o

Gå till nästa steg
Avbryt jobbet som misslyckat

Omförsök

Välj om steget ska köras om.

Fördröjning vid omförsök (sekunder)

Fördröjning till när steget ska köras
igen. Servicejobbet pausar för att
fortsätta vid angiven tidpunkt.

Inaktiv

Enskilda steg kan inaktiveras.

Välj det servicejobb som ska köras

Ange servicejobb från listan.
Visa – Länk till valt servicejobb
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Skicka notifiering

Namn

Stegets namn.

Vid lyckat

Det som ska hända när steget har
lyckats. Följande val finns:
o
o

Vid misslyckat

Gå till nästa steg
Avbryt jobb

Vad som ska hända när steget har
misslyckats. Följande val finns:
o
o

Gå till nästa steg
Avbryt jobbet som misslyckat

Omförsök

Välj om steget ska köras om.

Fördröjning vid omförsök (sekunder)

Fördröjning till när steget ska köras
igen. Servicejobbet pausar för att
fortsätta vid angiven tidpunkt.

Inaktiv

Enskilda steg kan inaktiveras.

Notifiering

Välj den Notifiering som ska
skickas.
Visa – Länk till själva Notifieringen.

Data
Välj en datakälla som innehåller de poster som de rättsliga grunderna skall
läggas tas bort från
Data

Rapport (systemrapport i Saint Designer).

Rapport

Systemrapporten som ska användas.
Förhandsgranska - Länk till systemrapporten i
Saint Designer.
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Uppdatera serverns cacheminne
Det här steget gör det möjligt att uppdatera metadata inifrån ett servicejobb.

Namn

Stegets namn.

Vid lyckat

Det som ska hända när steget har
lyckats. Följande val finns:
o
o

Vid misslyckat

Gå till nästa steg
Avbryt jobb

Vad som ska hända när steget har
misslyckats. Följande val finns:
o
o

Gå till nästa steg
Avbryt jobbet som misslyckat

Omförsök

Välj om steget ska köras om.

Fördröjning vid omförsök (sekunder)

Fördröjning till när steget ska köras
igen. Servicejobbet pausar för att
fortsätta vid angiven tidpunkt.

Inaktiv

Enskilda steg kan inaktiveras.

ID

Stegets ID (GUID).

Territorium-inställningar
Omställning till Territorium
När man flyttar från en icke-territorium-databas till en territorium-databas, så
bör man först se till att alla servicejobb läggs in i ALLA-territoriet.
Börja med att inaktivera alla servicejobb, ange sedan TerritoryID för ALLAterritoriet direkt i databasen via en SQL-fråga i tabellen DBServiceJob.
När det är gjort kan man ange servicejobb per territorium via gränssnittet i
Caesar Admin enligt nedanstående beskrivning.
Aktivera därefter servicejobben igen.

Kör för Territorium
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Kryssa i rutan för Aktivera och välj det territorium (ett eller flera) som
servicejobbet ska köras i.
Steg körs för varje territorium för sig: när körningen för det första territoriet är
klar kommer steget att köras för nästa territorium i listan och sedan i nästa o.s.v.

Kör Servicejobb efter steg för Territorier

De här inställningen avgör vilket servicejobb som ska köras efter tidigare
territoriesteg. Servicejobbet körs endast en gång efter alla steg för alla
territorier.
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Stöd för GDPR
Lägg till Rättslig grund
Lägger till information om Rättslig grund (GDPR) baserat på data för:
•

Kontaktpersoner

•

Privatpersoner

•

Användare

Namn

Stegets namn.

Vid lyckat

Det som ska hända när steget har
lyckats. Följande val finns:
o
o

Vid misslyckat

Gå till nästa steg
Avbryt jobb

Vad som ska hända när steget har
misslyckats. Följande val finns:
o
o

Gå till nästa steg
Avbryt jobbet som misslyckat

Omförsök

Välj om steget ska köras om.

Fördröjning vid omförsök (sekunder)

Fördröjning till när steget ska köras
igen. Servicejobbet pausar för att
fortsätta vid angiven tidpunkt.

Inaktiv

Enskilda steg kan inaktiveras.

Skapa rättslig grund för

Välj det element den rättsliga
grunden ska läggas till på.

Data
Välj en datakälla som innehåller de poster som de rättsliga grunderna skall
läggas till på
Data

Rapport (systemrapport i Saint Designer).

Rapport

Systemrapporten som ska användas.
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Förhandsgranska - Länk till systemrapporten i
Saint Designer.
Rapportfilter

Välj ett filter från rapporten.

Tabell

Måltabellen för systemrapporten.

eller
Data

Från en Affärsregel.

Tabell

Måltabellen för affärsregeln.

Ange transaktionstid (minuter) Den tid som uppdateringen får ta maximalt. Om
den tar för lång tid kan man få en ”Time out”.
Tiden är satt till 1 minut som standard.
Välj information för rättslig grund att lägga till på posterna i rapporten
Syfte

Syftet med den Rättsliga grunden.

Rättslig grund

Den Rättsliga grund man vill ange.

Källa

Varifrån informationen för Rättslig grund
hämtats. Standardkällorna är:

Uppdatera befintliga poster



Email



Import



Integration



Manuell

Om poster i rapporten redan har information
om Rättslig grund, så uppdateras de med ny
information.
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Ta bort Rättslig grund
Tar bort information om Rättslig grund (GDPR) baserat på data för:
•

Kontaktpersoner

•

Privatpersoner

•

Användare

Namn

Stegets namn.

Vid lyckat

Det som ska hända när steget har
lyckats. Följande val finns:
o
o

Vid misslyckat

Gå till nästa steg
Avbryt jobb

Vad som ska hända när steget har
misslyckats. Följande val finns:
o
o

Gå till nästa steg
Avbryt jobbet som misslyckat

Omförsök

Välj om steget ska köras om.

Fördröjning vid omförsök (sekunder)

Fördröjning till när steget ska köras
igen. Servicejobbet pausar för att
fortsätta vid angiven tidpunkt.

Inaktiv

Enskilda steg kan inaktiveras.

Data
Välj en datakälla som innehåller de poster som de rättsliga grunderna skall
läggas tas bort från
Data

Rapport (systemrapport i Saint Designer).

Rapport

Systemrapporten som ska användas.
Förhandsgranska - Länk till systemrapporten i
Saint Designer.

Rapportfilter

Välj ett filter från rapporten.

Tabell

Måltabellen för systemrapporten.
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eller
Data

Från en Affärsregel.

Tabell

Måltabellen för affärsregeln.

Ange transaktionstid (minuter) Den tid som uppdateringen får ta maximalt. Om
den tar för lång tid kan man få en ”Time out”.
Tiden är satt till 1 minut som standard.
Välj vilket syfte för rättslig grund som ska tas bort från posterna i rapporten
Syfte

Det syfte man vill ta bort.
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Notifieringar
Man kan skicka ett e-post-meddelande när något händer i systemet eller när det
finns information som någon behöver agera på.

Notifieringar kan skickas via valet ”Skicka notifiering” i:
•

Affärsregler

•

Servicejobb

•

Åtgärder

Förutsättningar
SMTP-server
Man måste slå på användning av SMTP och ange serverinformation under
Anslutningar > SMPT för att kunna använda Notifieringar.

Användare
De användare man vill skicka Notifieringar till måste kunna logga in i Caesar CRM
och ha tillgång till minst en Applikation.
E-post-notifieringar baseras också på följande användarinställningar:
•

Användarspråk och regionala inställningar

•

Territoriumregler

•

Informationsvyer

•

Sekretess

Språk
Välj det språk du vill använda när du skapar Notifieringen.

Tabell
Välja den tabell du vill använda. Användarkolumner plockas från den här tabellen
plus den tabell som är Förälder, se Mottagare > Användarfält nedan.
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Ny
Klicka Ny för att skapa ny Notifiering.

Importera
Används för att importera exporterade Notifieringar när man exempelvis
kopierar inställningar mellan olika miljöer.
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Information

Namn

Notifieringens benämning

Beskrivning

Valfri beskrivning

Admin-beskrivning

En beskrivning för administratörer

Kategori

Gruppera eller markera Notifieringen efter
kategorikod

Inaktiv

Slå på/av Notifieringen

Nyckel

Notifieringens primärnyckel i GUID-format

Spara som
Man kan kopiera en befintlig Notifiering.

Exportera
Man kan exportera en Notifiering och sedan importera den till en annan miljö för
att flytta den från exempelvis Test eller QA till Produktion.

Texter
Används för att redigera och översätta texter för Notifiering.

Ta bort
För att ta bort en Notifiering: klicka Ta bort.
En bekräftelsedialog visas där man får ange Notifieringens Namn innan borttag.
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Mottagare

Tillåt avprenumeration

Mottagaren av Notifieringen kan välja att inte
prenumerera. Ett meddelande visas första
gången Notifieringen skickas och användaren
kan då ange om man vill ha fler meddelanden.
Fliken Avslutade prenumerationer visas där
man kan se de användare som valt att avsluta
prenumerationen.

Hoppa över initierare

Användaren som gjort ändringen som utlöser
(initierar) Notifieringen får inget meddelande.

Användarfält
Välj det användarfält som ska användas. Informationen hämtas från tabellen
som Notifieringen skapades mot eller dess Förälder.
Man kan använda dessa fält för att styra händelser och skapa viktiga
meddelanden till användare för exempelvis:
•

En aktivitet har tilldelats dig

•

En affär har flyttats från dig till en annan säljare (eller tvärtom)

•

En ny kund har lagts till i ditt affärsområde eller arbetsgrupp

•

En affär på din kund har vunnits eller förlorats

Fält
Klicka Lägg till för att välja det användarfält du vill använda.
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Om fältet för Ansvarig är valt kan man också ange en Roll (det här är rollen som
är kopplad till användarens relation till bastabellen, inte att förväxla med rollen
en användare tillhör i underhållet för Användare > Roller)

Om Ansvarig hämtas från ansvarig på föräldratabellen Intressent, så kan man
även ange Affärsområde.
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Användarfält - Värde
Man kan arkivera Notifieringar för olika användare beroende på användarfältets
innehåll. Det här används för att fånga olika affärshändelser.
Föregående, Aktuellt

Användaren som tidigare funnits i fältet och
den användare som nu finns i fältet.
Exempel: När en aktivitet har flyttats från en
säljare till en annan så kan båda bli
informerade.

Föregående

Användaren som tidigare funnits i fältet.
Exempel: Om någon varit ansvarig för en affär
och den flyttas till någon annan så informeras
den som först var ansvarig.

Aktuellt

Användaren som nu finns i fältet.
Exempel: När någonting har skett på en
Aktivitet där en användare för närvarande är
ansvarig.

Borttagen, Tillagd

Användaren som togs bort från ett element och
den användare som lagts till på samma
element. Båda användare kommer att få
Notifieringen.
Exempel: En Aktivitet har 2 ansvarig användare.
1) En av dessa tas bort = Den användare som
togs bort kommer att få Notifieringen.
2) En ny ansvarig lade till på Aktiviteten = Den
användare som lades till kommer också att få
Notifieringen.

Borttagen

Användaren som togs bort från elementet.
Exempel: En Aktivitet har 2 ansvariga.
En av dessa tas bort = Endast den borttagna
användaren får Notifieringen

Tillagd

Användaren som lades till på elementet.
Exempel: En Aktivitet har redan 1 ansvarig.
En ny ansvarig läggs till = Endast den tillagda
användaren får Notifieringen.

Användare
Man kan skicka Notifieringar till specifika användare och roller. Det här används
mest för systemhändelser eller allmän information som riktar sig till
Administratörer och liknande användare.
För att skicka meddelanden baserade på aktivitets- och affärshändelser så är det
bättre att basera dessa på Användarfält (se kapitlen ovan).
Användare

Välj användare som ska få Notifieringen

Roller

Välj Roll(er) som ska få Notifieringen.
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Meddelande
Här utformar man vad meddelandet man vill skicka ska innehålla.

Variabler (”placeholders”)
Man kan sätta in variabler i Textmeddelanden som representerar de Fält från
databasen som man vill använda.
Variablerna kommer man åt via nedåt-pilen bredvid den lilla knappen till höger
om Textrutan:

[Field1Caption]

Fälttexten för [Field1]

[Field1]

Fältinnehåll

[Field2Caption]

Fälttexten för [Field2]

[Field2]

Fältinnehåll

[Initiator]

Användaren som genererade meddelandet

[NotificationName]

Notifieringsnamnet (från Information >
Notifieringsnamn)

Field caption
Innehåller texten (ledtext) för databaskolumnen och hämtas från Inställningar >
Fält > Kolumn > Text*.

Ämne

Notifieringsnamn Ange om benämningen på Notifieringen ska tas med i ämnet
för e-post-meddelandet
Använd text

Slå på för att ange text för ämnesfältet i e-postmeddelandet

Text
Ange den text som ska visas i ämnet. Skriv in text manuellt och/eller använd
variabler.
[Field1]

Välj den tabellkolumn som ska användas

[Field2]

Välj den tabellkolumn som ska användas
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Exempel
Notifieringsnamn är ikryssat.
Text i Ämnet:
En ny [Field2Caption][Field2] har skapats för [Field1Caption][Field1]
[Field2]

Kolumnen Affärstyp används

Variablerna [Field2Caption][Field2] i ämnestexten ersätts med Fältnamnet för
Affärstyp och Namnet på Affären.
[Field1]

Kolumnen Intressent - <Namn> används

Variablerna [Field1Caption][Field1] i ämnestexten ersätts med Fältnamnet för
Intressentkolumnen och Namn och Ort på Intressenten (<Namn> är ett
sammanslaget fält).
Så här ser texten ut i Ämne i mejlet på mottagarsidan:

Rubrik

Visa

Slå på/av Rubrik

Text

Ange den text och/eller de variabler som ska visas i Rubriken.

[Field 1]

Välj den tabellkolumn som ska användas

[Field 2]

Välj den tabellkolumn som ska användas

Den här informationen hamnar här i mejlet:
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Text

Visa

Slå på/av Text (meddelande inuti mejlet)

Text

Ange den text och/eller de variabler som ska visas i Rubriken.

[Field 1]

Välj den tabellkolumn som ska användas

[Field 2]

Välj den tabellkolumn som ska användas

Den här informationen hamnar här i mejlet:

Länk
Länk

< Aktuell post >

En länk till posten används

< Portal >

En länk till en Portal används

Länken heter Öppna i Caesar CRM och visas så här i mejlet:
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< Portal >

Man kan ange följande fält i en Portallänk:
Startsida

Den Startsida som ska användas (tvingande)

Portal

Den Portal som ska användas (tvingande)

Mobilapplikation Välj den Mobilapplikation du vill kunna öppna länken i
(valfritt)
Mobil lista

Välj att öppna länken i en Mobil lista (valfritt)

Detaljer

Välj om du vill visa ytterligare information från kolumner i de tabeller som
används i Notifieringen.
Den här informationen visas längst ner i mejlet:
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Allmänt
Ange Prioritet för att visa hur viktigt meddelandet är.
Följande värden kan användas:
•

Normal

•

Hög

•

Låg

Språk
Meddelandet kommer att visas för användaren på det språk som är satt under
användarinställningarna i Caesar CRM.

Rättigheter
Det data som visas styra av inställningarna för rättigheter för användaren.
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Avslutade prenumerationer
Den här fliken visas när valet Tillåt avprenumeration är ikryssat under fliken
Mottagare. Alla de användare som valt att avsluta en prenumeration visas.
Om det här är påslaget så visas länken Avsluta prenumeration längst ner i
mejlet:

Alternativ
Välj inom vilken tidsram som Notifieringen inte ska skickas.

Dagar

Antal dagar

Timmar

Antal timmar

Minuter

Antal minuter
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Historik
Visar en logg över Notifieringen.

Exportera
Man kan exportera och öppna eller spara logginformationen som en Excel-fil.

Uppdatera
Uppdaterar logginformationen.

Rensa all historik
Tar bort all loggningsinformation.

Caesar Admin 2021 R1 Manual - © SuperOffice Business Solutions – 2021:03

174

Import
Den här funktionen ger möjlighet att importera data till tabeller i databasen.
Man kan importera data till följande element:
Element
Företag
Privatpersoner
Kontaktpersoner
Aktiviteter
Affärer
Projekt
Koder
Branschkoder
Objekt
Kampanjer
Kampanjdelar
Målgrupp
Artikelgrupper
Artiklar
Försäljning
Valuta
Användare
Moduler/Submoduler

Tabell
Customer
Customer
Contact
Activity
Business
Project
Code
CodeExtended
Object
Campaign
CampaignPart
CampaignPartMember
SalesItemGroup
SalesItem
Sales
DBCurrency
CaesarUser
M_<Module>

Förutsättningar
Kund- eller Modulinformation
Filen måste innehålla information från ”Förälder” – Intressent eller Modul - när
man importerar poster som hör till Företag/Privatperson eller Modul.
Den informationen används sedan för matchning för att leta upp rätt ”förälder”.
Följande element är alltid kopplade till en Intressent eller Modul:
•

Kontaktperson

•

Aktivitet

•

Affär

•

Projekt

•

Submodul

På grund av databasens design går det inte att skapa poster för de här tabellerna
utan att de är kopplade till en överordnad tabell.

Rättighet
För att kunna använda Importen krävs att du har rättigheten satt på din roll.
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OBS! Den här rättigheten är överordnad alla andra rättigheter satta på rollen.
Det betyder att även om begränsningar är satta på t.ex. Kundnivå för din Roll, så
kommer importen att uppdatera och lägga till Kundposter i databasen ändå.

VIKTIGT!
Om Informationsvyer används, se till att det inte skapas dubbletter i databasen.
Det kan hända om begränsningar är satta på de tabeller man importerar till; du
ser kanske inte posterna i Caesar CRM, men de kan ändå finnas i databasen.

Importera
Den första dialogen visar en lista med befintliga importmallar t.ex.:

Där ser man följande information:
Namn

Mallens namn (sparas endast på det språk den
skapats på)

Tabell

Tabellen man importerar till

Ändrad

Datum och tid för när mallen ändrats

Senaste uppdaterad av

Vem som ändrat mallen senast

Senast körd

Datum och tid för när importen kördes senaste
gången

Senast körd av

Vem som körde importen senaste gången

Ny Import
Klicka Ny import… för att skapa dina importinställningar och importera data.

Välj Måltabell och den Datafil som innehåller datat du vill importera.
Ange om filen har rubriker.
Klicka OK.
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Importfil - Format
Data som ska importeras kan hämtas från en MS Excel-fil – endast senaste
version dvs. xlsx som filändelse - eller JSON-, CSV- och TXT-fil.

Importfil - CSV och TXT
När man importerar en CSV- eller TXT-fil kam man ange följande inställningar:

Standardvärdet för fältavgränsare hämtas från Listavgränsare för användarens
språk under Windows > Kontrollpanelen > Regions > Extra inställningar.

Importfil - Kolumnrubriker
Om datafilen innehåller rubriker, klicka i Första raden har rubriker. Det gör man
för att undvika att matcha på eller importera själva rubriken.
När rutan klickats i kommer rubriktexten från filen att visas över varje kolumn.
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Koppla kolumner
Här kopplar man fälten i datafilen till de kolumner man vill importera till i
databasen.

För att koppla fälten manuellt så klickar man på det översta fältet nedanför
rubriken. Då visas en lista av tillgängliga databaskolumner.

Välj den kolumn som motsvarar den tabellkolumn du vill importera till.

Koppla kolumner - Automatisk kolumnkoppling
Man kan koppla varje fält manuellt eller så kan man låta programmet gissa rätt
kolumn baserat på fältrubrikerna.
För att göra det klickar man på länken Koppla okopplade kolumner.
Du får en fråga om du vill bekräfta:

Klicka OK.
Programmet är ganska bra på att gissa rätt, men det kan fortfarande finnas
kolumner som måste kopplas manuellt, så det är bäst att dubbelkolla innan man
fortsätter med importen.
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Koppla kolumner – CSV- och TXT-format
När importfilen är i formaten CSV eller TXT kan man ställa in följande värden:
Text är inom citationstecken

Ange om datat i fälten är inom citationstecken

Kodning

Ange kodning som importfilen har (”encoding”)

Kultur

Välj Importfilens kultur (”culture”)

Avgränsare

Välj den fältavgränsare som används i filen

Konstantkolumn
Man kan märka de poster som ska importeras som ”importerade”. Det är
användbart när man vill spåra data som Importen har skapat eller uppdaterat.
Man kanske också vill lägga till flera konstantkolumner för att märka upp olika
poster t.ex. när man importerar Kunder och Kontaktpersoner samtidigt.
Det går även att använda för att sätta t.ex. ansvarig på flera kunder, aktiviteter
etc.
Klicka på länken Ny konstantkolumn ovanför fältkopplingslistan.

Välj den kolumn som du vill uppdatera.

Klicka OK.
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Importinställningar
När man klickat på Nästa efter det att fältkopplingarna är gjorda, så kommer
man till dialogen Importinställningar.

Matchning
De här inställningarna beskriver datat som du vill matcha in-filens information
mot, för varje måltabell som är vald.

Matcha mot*

Du kan välja en, flera eller alla kopplade kolumner i in-filen. Du kan också välja
kolumner(er) du valt som Konstantkolumn.
Fältet är tvingande, så du måste ange minst ett fält från listan.
<Lägg alltid till>
När den här inställningen är vald så kommer ingen matchning att ske överhuvud
taget. Alla poster i in-filen kommer då att läggas till i databasen.
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Åtgärd vid matchad
Det här beskriver vad du vill göra med posten, om den har hittats och alltså finns
i databasen.

Ersätt – skriv över befintlig

Datat i databasen kommer att ersättas med
datat i in-filen.
Nya poster kommer att skapas om inte ”Endast
uppdatering” är valt.

Hoppa över – importera inte

Inga data uppdateras. Posten ignoreras.

Endast uppdatering
När det här valet är ikryssat, så kommer inga nya poster att läggas till i
databasen. Det här används när man bara vill uppdatera befintliga poster.

Fältåtgärder
Den här delen beskriver vad du vill göra med varje kopplad kolumn beroende på
om en post hittas eller inte.

Klicka på fältet för att öppna en dialog där du kan välja inställningar.

Åtgärd vid matchad
Man kan bearbeta datat på olika sätt beroende på vilken typ av fält som man
importerar: text/nummer/datum, kod eller ansvarig användare.

Skriv över befintligt fält

Datat i databaskolumnen kommer att ersättas
med värdet från in-filen.

Uppdatera tomt fält

Om databaskolumnen innehåller NULL (inget
värde), så kommer kolumnen att uppdateras
med värdet från in-filen.

Ignorera fält

Inget kommer att hända med datat i
databaskolumnen.
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Åtgärd vid EJ matchad

Uppdatera fält

Datat i databaskolumnen kommer att ersättas med värdet
från in-filen.

Hoppa över fält

Inget kommer att hända med datat i databaskolumnen

Dessa två val finns alltid tillgängliga för alla kolumntyper; text, nummer, datum,
koder och användare.
Koder och användare kan hanteras på fler sätt, så som beskrivs nedan.
Koder
Om du importerar data till ett Kodfält, så kommer du få ytterligare två val i
dialogen.

Uppslagningsfält
Man kan tala om för importen att hitta en kod baserat på olika sorters data i infilen.
Det gör att man kan använda annat värde än t.ex. namnet på koden för att
uppdatera den.
Datat i in-filen kan representera värdet i en av följande kolumner i Kodtabellen:
Kolumn
Namn
Kod-ID
Globalt ID
Parameter

Värde
Kodens namn (Standard)
Nyckel i heltalsformat
Text eller Nummer
Text eller Nummer

Lägg till nya koder
När rutan är ikryssad, så kommer en ny kod att skapas om den inte finns.
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Användare
Om du importerar data till Ansvarig-fält, kommer ytterligare ett val i dialogen
som heter Uppslagskolumn (samma som för Koder ovan).
Uppslagskolumn
Man kan tala om för importen att hitta en användare baserat på olika sorters
data i in-filen.
Det gör att man kan använda annat data än t.ex. namnet på användaren för att
uppdatera den.
Datat i in-filen kan representera en av följande kolumner i tabellen CaesarUser:
Kolumn
Användare
Anställningsnummer
Förnamn
Efternamn
Adress
Postnummer
Ort
Telefon
Faxnummer
KalenderID
Stat
Län
Mellannamn
E-post
Mobil
Ansvarignummer
Tidszon
Extra text 1
Extra text 2
Hemtelefon

Värde
Nyckel i Heltalsformat
Text eller Nummer
Text eller Nummer
Text eller Nummer
Text eller Nummer
Text eller Nummer
Text eller Nummer
Text eller Nummer
Text eller Nummer
Outlook eller Notes ID
Text eller Nummer
Text eller Nummer
Text eller Nummer
Text eller Nummer
Text eller Nummer
Text eller Nummer
Text eller Nummer
Text eller Nummer
Text eller Nummer
Text eller Nummer
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Spara Importinställningarna som en Mall
Man kan spara inställningarna som en mall som kan användas igen.
Vid varje steg i guiden får du tillfälle att spara inställningarna via knappen Spara
importmall längst upp på sidan.
En asterisk bredvid texten Import längst upp i dialogen visar om osparade
ändringar är gjorda
Klicka Spara Importmall… för att uppdatera en befintlig mall, skapa en ny eller
spara en kopia.

Skapa ny

Ange ett Namn, en Beskrivning och välj en Ikon.
Klicka Spara.

Ersätt befintlig

Klicka Spara.

Spara en kopia
Välj Ersätt befintlig
Ange ett nytt Namn för mallen.
Klicka Spara.
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Information
När man klickar på en mall under Import så visas följande dialog:

Namn

Malens namn.

Beskrivning

En beskrivning av vad importen gör.

Ikon

Mallens ikon

Kategori

Man kan gruppera importmallar efter
kategorikod.

Ansvarig

Användaren som ansvarar för mallen.

Senast körd

Datum och tid för när importen kördes senast

Senast körd av

Användaren som körde mallen senast

Logga exekvering

Slå på/av loggning av körningar (Importloggning
måste vara påslagen under Inställningar >
Loggning).

Skapad

Datum då mallen skapades.

Ändrad

Datum då mallen senast ändrades.

Exportera
Klicka på mallen i listan.
Välj Exportera i efterföljande dialog.
Välj var du vill spara mallfilen.

Generera fil
Man kan generera en fil från Importmallen som man kan ge till en extern resurs
för att säkerställa att rätt format skapas för import-filen t.ex. till den som är
ansvarig för export av data från ERP-systemet.
Eller man kan använda filen som bas för att skapa en import-fil manuellt.
Filen som genereras kommer att innehålla rubrikerna för de kolumner som
kopplats i Importmallen.
Följande format kan användas:
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•

Excel

•

Json

•

CSV
Standardvärdet för fältavgränsare hämtas från Listavgränsare för
användarens språk under Windows > Kontrollpanelen > Regions > Extra
inställningar.

Exempel – JSON
[
{
"Customer": "",
"Contact": "",
"Starttime": "",
"Activitytype": ""
}
]

Ta bort
Klicka på mallen i listan.
Klicka på knappen Ta bort.

Skriv in namnet på den importmall som ska tas bort.
Bekräfta med Ta bort.
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Ändra Importmall
Om man klickar på en importmall i listan, så kommer man till en dialog där man
kan ändra grundinformation (se kapitlet Information ovan).

Man kan även göra ändringar i mallinställningarna.
Om man vill göra en snabb ändring i mallen, men inte behöver köra importen,
eller om man inte har tillgång till import-filen, så kan man göra det via knappen
Ändra importmall.
Det finns begränsningar på vad man kan ändra så för att göra mer avancerade
förändringar använder man Kör nu och ändrar mallen därifrån.

Fältkopplingar

Matchning, Fältåtgärder och Inställningar
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Inställningar

Markera poster som uppdaterade
Sätter UpdatDATE och LastUpdatedBy per post i respektive tabell

Uppdatera endast om posten ändrats
Uppdatering kommer bara att ske om datat i filen skiljer sig från datat som finns
sparat i databasen.

Systemloggskälla
Här kan man ange en kort beskrivning av vad datat kommer ifrån eller liknande
som man vill hålla koll på (Import från ERP t.ex.). Det skriv till Systemloggen per
post som importerats.

Valuta
Används vid import av data som man vill lägga in i en särskild valuta.

Kör importmall
Klicka på länken Kör importmall bredvid mallen i listan (eller klicka på knappen
Kör nu i redigeringsdialogen).

Importguiden kommer att starta och du får möjlighet att välja in-fil.
Därefter kan du klicka Nästa i efterföljande dialoger och till slut importera datat.
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Förhandsgranska

Den här dialogen visas innan man utför själva importen.
Under Förhandsgranska får man en överblick över alla poster som kommer att
behandlas i importen.
Om en ny Intressent eller Kontaktperson kommer att läggas till i databasen, så
har posten en bock i kolumnerna Ny Intressent eller Ny Kontaktperson.

Lägg till i kampanjdel
Intressenter eller kontaktpersoner kan läggas till i en Kampanjdel vid import.
Kryssa i rutan Lägg till i kampanjdel.
Välj den kampanjdel som du vill lägga till intressenter/kontaktpersoner i.

Importera data
När alla fältkopplingar och inställningar är gjorda och du har verifierat datat, så
är importen färdig att köras.
Klicka på knappen Importera i dialogen Förhandsgranska.

En ny dialog visas där du måste bekräfta att du vill uppdatera databasen.
Ange transaktionstid (minuter) Den tid som uppdateringen får ta maximalt.
Om den tar för lång tid kan man få en ”Time out”. Tiden är satt till 1 minut som
standard.
Kryssa i rutan Ja, jag godkänner*och klicka OK.
När importen är färdig kommer en dialog med resultatet att visas med
information om alla Importerade och Uppdaterade poster för varje tabell.

Exportera resultat
Man kan exportera resultatet via länken Exportera resultat för varje tabell som
man har importerat till.
Resultatet sparas som en Excel-fil på valfritt ställe.
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Importera en Importmall
Du kan importera en mall via knappen Mall-import i dialogen där listan över
importmallar visas.

1. Välj mallfilen.

1. Klicka Nästa.

2. Ange ett nytt Namn (eller ha kvar det gamla) och en Beskrivning
3. Om mallen redan finns visas följande dialog:

4. Välj Spara kopia eller Ersätt den befintliga mallen.
5. Klicka Slutför.
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Historik
Under den här fliken finns loggningsinformation för Importmallen, vilken tid den
har körts, vilken data som använts och vilken användare som har kört den.

Export
Loggen kan exporteras till en Excel-fil.

Uppdatera
Uppdaterar logginformationen som visas.

Rensa all historik
Tar bort all logginformation för mallen.
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Stöd för GDPR
Vid import till tabellerna för Privatpersoner, kontaktpersoner och användare kan
man ange Rättsligt grund för import/lagring av data på samma gång.
Nedanstående exempel är hämtat från kontaktperson.
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Inställningar
Den här delen av Admin innehåller en mängd inställningar som görs för hela
systemet.

Tabeller
Den här funktionen ger en översikt av alla tabeller i databasen. Här kan man
anpassa tabellnamn, tilldela ikoner, kontrollera systemloggning samt
tillgänglighet i Caesar Saint.
När man klickar på en tabell i listan visas följande dialog:

Text Plural

Hämtas från Texter > Rubriker och kan ändras.

Beskrivning Plural

Hämtas från Texter > Rubriker och kan ändras.

Text Singular

Hämtas från Texter > Rubriker och kan ändras.

Beskrivning singular

Hämtas från Texter > Rubriker och kan ändras.

Nyckel

DBDescriptionTableID

Ikon Plural

Hämtas från Texter > Rubriker och kan ändras.

Ikon Singular

Hämtas från Texter > Rubriker och kan ändras.

Måltabell i urval

Gör tabellen tillgänglig som måltabell i Caesar
Saint.

Logga transaktioner

Loggar alla SKAPA, UPPDATERA och TA BORT.

Logga ändringar

Loggar data före och efter transaktionen.

Postvärde 1

Välj den första kolumnen att skriva till loggen.

Postvärde 2

Välj den andra kolumnen att skriva till loggen.

Postvärden är viktiga vid borttag av element (DELETE) eftersom de möjliggör
spårning av borttagna poster t.ex. Kundnummer och Kundnamn.
Logga användaråtkomst

Loggar när en användare tittar på en post
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Loggning på kolumnnivå
När Logga transaktioner är påslaget för tabellen så loggas också information för
alla kolumner som tillhör tabellen.

Logga ändringar
Slå på/av för att ändra hur kolumnen loggas.
Uteslut detaljer
Slå på/av för att ändra hur mycket data som ska skrivas till loggen. Att utesluta
ändringar kan vara användbart för att slippa skriva mycket data för t.ex. en bild
sparat i BLOB-format, som tar mycket plats och i är svårt att tolka.
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Fält
Här kan man ställa in egenskaper för alla fält i systemet. Det påverkar OM och
HUR fältet används i dialoger, Saint-rapporter och mål, Marketing, Objekt etc.

Inställningskolumnerna i listan (Visa, Redigerbar, Tvingande) innehåller olika
information beroende på fältets tillstånd. Ikonerna visar på följande:
Satt
Ändrad
Om kolumnen är tom betyder det att ingen inställning är gjord dvs. fältet visas
inte, är inte redigerbart eller tvingande.
Klicka på fältet för att visa/ändra inställningarna.

Ikonen ändras till

i listan om följande har ändrats:

Tvingande

Inte tvingande för roll

Visa

Roll
Dold om

Redigerbart

Roll
Skrivskyddat om

Standardvärde

<Parameter> eller specifikt värde

Begränsa plockare

Man kan begränsa datat med hjälp av
Sökrapporter.
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Standardvärde
Man kan sätta standardvärden för fält när man skapar en ny post för att på så
sätt för-ifylla fält. Dessa är implementerade för Fältinställningar, Applikation och
Dialog
Den här funktionen ersätter gamla hårdkodade inställningar för t.ex. Startdatum
på aktivitet. Det är också möjligt att inte använda standardvärden.
Standardvärden kan sättas för att fält inklusive de anpassade. Värdet hämtas
varje gång en Ny post skapas.
Datum

Datumvärden kan ställas in som:
•

Idag

•

Imorgon

•

EOM (Månadens slut)

•

EOQ (Kvartalets slut)

•

EOY (Årets slut)

•

Antal dagar fr.o.m. idag

•

Antal minuter fr.o.m. Nu (när valet ”Visa tid” är satt)

•

Man kan också undvika att datum infaller på helgdagar.

Datumen för Skapad och Ändrad kan inte använda standardvärden.
Text

Skriv in önskad text.

Kod

Välj vilken kod som ska användas. Typkoder kan inte sättas till
ett standardvärde.

Kryssbox

Välj ”Ja” eller ”Nej”. Boxen för Utförd kan inte sättas till ett
standardvärde.

Användare

Välj parameter eller specifik användare. Skapad av och Senast
uppdaterad av kan inte använda standardvärden.

ID

Kan sättas för Objekt och Moduler. Det kan också användas
för anpassade fält som innehåller kampanj eller intressent
t.ex. C_CampaignID eller C_CustomerID.

Parametrar
För vissa element kan man använda inbyggda parametrar.
<Inloggad användare>

Kan sättas som standardvärde i dialogfält på
alla huvudmoduler (intressent, aktivitet etc.)

<Aktuell>

När ett nytt element skapas, kommer fältet
fyllas i med aktuellt element (intressent,
kontaktperson, aktivitet etc.)

Kategorigruppskod
Existerande kodgruppsfält för Kategori kan underhållas via Fältinställningar och
kan också användas i Applikationer.
Se SDK-dokumentationen för ytterligare information.
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Begränsa plockare
Plocklistor används för att välja element i listboxar i dialoger, t.ex. när man vill
koppla en Aktivitet till en Affär.

OBS! Plockare kan bara användas för nyckelkolumner i en tabell.
Listorna kan anpassas så att de visar olika information.

Är begränsad
Inga element kan väljas. Listan är tom.

Aktivera aktuella överordnade element
Listan kommer att visa enbart de poster som är kopplade till aktuellt element
(t.ex. Intressent).

Aktivera Visa alla
”Visa alla” kommer att dyka upp som ett val i fältet, eller den sökrapport som är
kopplad, vilket gör det möjligt att se element satta som Utförda.

Aktivera standardsökrapporter
Du kan välja alla rapporter som är publicerade till en applikation som är kopplad
till din roll/användare.

Sökrapporter
Välj den sökrapport, eller de sökrapporter, du vill använda vid val av element.
Rapporterna behöver inte vara publicerade.

Caesar Admin 2021 R1 Manual - © SuperOffice Business Solutions – 2021:03

197

God praxis - Databasekolumner
Grundinställningarna för alla databaskolumner görs under Arbetsflöde >
Fältinställningar, vilket också är <Standardvärde> for fältet.
Nästa nivå för styrning av fält är Applikation.
Dialoginställningar är den sista nivån för styrning. Det rekommenderas att bara
gå ifrån standardvärden under särskilda omständigheter.
Följande tumregler kan vara bra att följa.

1. Grundinställningar
Det här är den första nivån för fältstyrning. Konfigurera så många av era fält som
möjligt under Arbetsflöde > Fältinställningar. Om dessa inte är tillräckliga, prova
att styra på nästa nivå: Applikation.

2. Applikationsinställningar
Det här är den andra nivån för fältstyrning. Ställ in fält under Applikationer >
Underhåll bara om ni behöver olika arbetsflöden per applikation.

3. Dialoginställningar
Det här är den tredje styrnivån. När ett fält ska hanteras annorlunda beroende
på kodtyp eller fas, konfigurera då fältet i Arbetsflöde > Dialoger.
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Säkerhet
Windowsautentisering
Den här inställningen gör att användaren kan logga in automatiskt till Caesar
CRM via sitt Windows konto.

Här sätts också den Standarddomän som används när användare inte har
domännamn angivet i användarnamn (login-namn) i användarinställningarna.

Lösenordspolicy
Man kan sätta en säkerhetsnivå för lösenord som används i Caesar CRM.

Lösenordet får inte innehålla användarnamnet. Det måste vara 6 – 25 tecken
långt, och innehålla minst tre av dessa teckenslag: versaler, gemener, siffror eller
andra specialtecken (t.ex. @!#^).
De här inställningarna gäller bara när man inte har automatisk inloggning.

Tillåt lösenordsinloggning
Man kan välja att inte tillåta lösenordsinloggning genom att kryssa ur det här
valet för att få:
•

Utökad säkerhet

•

Förenklad inloggning

Rättigheter

Den här inställningen används när man vill begränsa åtkomst till affärsområde
baserat på ägarskap på kunden (ansvarig).
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Dokument

Använd ActiveX
Den är inställningen måste kryssas i om man vill få valet ”Skapa nytt” under
dokumentfliken i Caesar CRM.
OBS! ActiveX fungerar endast i Internet Explorer 32 bitar (se Dokumenthantering
för mer information).

Dokumentmallar
Se avsnittet Dokumentmallar under kapitlet Dokumenthantering.

Kommunikation
Här ställer man in värden för E-post, kalender och telefon.

Inställningar för E-post och kalender är tillgängliga om användare har antingen
programmet Caesar for Outlook (CFO) eller Caesar for Notes (CFN) installerat.
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E-post
Den här funktionen gör det mjöligt att skapa aktiviteter från inkommande och
utgående e-postbrev och koppla dessa till intressenter eller kontaktpersoner.

Använd Caesar webMail
Används endast för bakåtkompatibilitet.
Aktivitetstyp för inkommande e-post
Den typ av aktivitet som kommer att skapas när ett inkommande e-postbrev
sparas i Caesar CRM (användaren finns i fältet Till:).
Aktivitetstyp för utgående e-post
Den typ av aktivitet som kommer att skapas när ett utgående e-postbrev sparas i
Caesar CRM (användaren finns i fältet Från:).
Spara bilagor som dokument
E-postbilagor kommer att sparas som dokument på aktiviteten.
Spara en kopia av e-postmeddelandet som dokument
Hela e-postbrevet sparas som ett dokument på aktiviteten.
Markera aktivitet som utförd när e-post sparas
Aktiviteten i Caesar CRM sätts som utförd.
Använd dagens datum när e-post sparas
Sätter datumet när aktiviteten sparades till dagens datum istället för det datum
då e-postbrevet skickades.
Vid skicka meddelanden från Caesar CRM
När man skickar e-post från Caesar CRM så kan man bestämma hur adresserna
ska avdelas.
Använd komma som adress-separator för MailTo
Adresser skrivs in med komma mellan varje adress.
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Kalender
Kalenderfunktionen gör att man kan skapa aktiviteter från sin kalender och få
aktiviteter som är skapade i Caesar CRM att synas som möten i kalendern.

Aktivitetstyp för möte
Den aktivitetstypskod som ska användas för kalenderintegrationen.
Minsta aktivitetslängd
Anger tiden (i minuter) för den minsta längd en aktivitet måste ha för att den ska
skapas som ett möte i kalendern.
Synkroniseringsintervall i minuter
Styr tiden mellan synkroniseringarna. 20 minuter är standard.
Lägg beskrivning efter intressentnamn på kopplat möte
Lägger texten från aktivitetsbeskrivningen efter texten från intressentnamnet
när ett möte kopplat till en aktivitet visas i kalendern.
Välj de aktivitetstyper som skall synkroniseras med kalendern
Styr vilka aktivitetstyper som ska synkroniseras med kalenderposter. Om någon
aktivitet i Caesar CRM skapas som någon av de valda typerna och har rätt längd,
så kommer de att synkroniseras och synas i kalendern.

Inaktivera i användarinställningar
Om det här valet är ikryssat kan användaren inte ändra ovan inställningar själva
under Användarinställningar > E-post och Kalender i Caesar CRM.
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Telefon
Här kan man ställa in vad man vill använda som standard för alla telefonnummer
på kunder och kontakter.

Land-/regionkodsprefix
Ange det prefix som ska användas.

Protokoll
Ange det protokoll som ska användas när man klickar på telefonlänkar (Windows
uppringningsprotokoll).
Standardprotokollet är tel.

Mobil
Här ställer man in vilka aktivitetstyper som ska visas på Huvudsidan i Caesar
Mobile CRM.
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Teman
Teman gör det möjligt att ändra utseende på systemet så att det passar er
företagsidentitet. Man kan ändra logo, välja bakgrunds- och textfärg och den
färg som visas när pekaren förs över ett fält.
Från och med version 2018 R3 finns ett utökat färgschema för Mörk visning och
andra teman
Alla inställningar beskrivs nedan.

Huvuddialog

Spara

Sparar temat

Spara som

Används för att kopiera temat

Exportera

Exportera för att kunna importera temat till en annan databas

Ta bort

Tar bort temat

__________________________________________________________________
Namn

Temats namn

Beskrivning

En beskrivning av temat

Standard

Ställer in om temat är standard och används då om inget
tema är valt

Mörk Standard

Ställ in om mörk visning skall hämtas från datorns appinställningar (fungerar endast för vissa webbläsare).
Med den här inställningen kommer användaren få mörk
visning även när inget användartema används.

Inaktivt

Ställer in om temat är aktivt eller inte

Visa

Temat kan visas beroende på användarens Roll

Logo

Ladda upp en fil som innehåller ert företags logotyp för att
visa längst upp till vänster i Toppen t.ex.:
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Logo - God praxis
Skapa en logo som använder Svart färg för tecken och bilder och i SVG-format.
Tillsammans med inställningen Ersätt svart färg med teckenfärg gör det att
logons färg överensstämmer med temats färg (bakgrundsfärgen i toppen).
En logo kan vara maximum 150 pixlar brett och 50 pixlar högt. Om bilden är
större kommer den automatiskt att skalas ner till användbar storlek.
Tips! Om du använder en .png-fil, gör den så att den inte behöver skalas ner. Om
den innehåller transparens, sätt anti-aliasing/matte mot bakgrundsfärgen.

Färger
Välj en färg från paletten eller specificera värden med hjälp av RGB, HSB, HSV
eller annan webbfärg (t.ex. #353535).

Caesar Admin 2021 R1 Manual - © SuperOffice Business Solutions – 2021:03

205

Topp
Används för att utforma området i toppen på fönstret i Caesar CRM.
Bakgrundsfärg

Hela områdets bakgrundsfärg

Teckenfärg

Färg på text, ikoner och sök

Bakgrundsfärg när pekare förs över

Färgen som bakgrunden får när
man för muspekaren över fältet

Teckenfärg när pekare förs över

Färgen texten får när man för
muspekaren över fältet.

Använd genomskinligt när pekare först över

Gör det lättare att följa temats
färgschema, i stället för att sätta
varje färg för sig.

Ramfärg

Den färg som linjen längst ner i
toppområdet har.

Exempel
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Meny
Används för att utforma navigeringsmenyn till vänster i huvudfönstret.
Bakgrundsfärg

Hela navigeringsfältets
bakgrundsfärg

Teckenfärg

Färg på text och ikoner

Bakgrundsfärg när pekare förs över

Färgen som bakgrunden får när
man för muspekaren över fältet

Teckenfärg när pekare förs över

Färgen texten får när man för
muspekaren över fältet.

Använd genomskinligt när pekare först över

Gör det lättare att följa
färgschemat, i stället för att sätta
varje färg för sig.

Bakgrundsfärg när markerat

Bakgrundens färg när fältet är
markerat.

Teckenfärg när markerat

Färgen på text och ikoner när
fältet är markerat.

Använd genomskinligt när markerat

Gör det lättare att följa
färgschemat, i stället för att sätta
varje färg för sig

Ramfärg

Färgen på linjen som skiljer
navigeringsfältet från
huvudområdet.

Exempel
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Huvudområde
Används för att utforma området kring arbetsareor, rapporter och dialoger.
Bakgrundsfärg

Hela navigeringsfältets
bakgrundsfärg

Teckenfärg

Färg på text och ikoner

Indikatorfärg

Färg på indikatorer

Fältrubriksfärg

Färg på ledtexter/fältrubrik

Teckenfärg för länk

Färg på länkar

Bakgrundsfärg när pekare förs över

Färgen som bakgrunden får när
man för muspekaren över fältet

Teckenfärg när pekare förs över

Färgen texten får när man för
muspekaren över fältet.

Använd genomskinligt när pekare först över

Gör det lättare att följa
färgschemat, i stället för att sätta
varje färg för sig.

Bildfärg för Inaktivt

Bildfärg för inaktiv post.

Exempel
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Innehåll
Används för att utforma arbetsareor såsom listor, rapporter, dialoger, sök etc.
Bakgrundsfärg

Färgen på bakgrunden.

Teckenfärg

Färg på text och ikoner

Fältrubriksfärg

Färg på ledtexter/fältrubrik

Teckenfärg för länk

Färg på länkar

Använd teckenfärg för ikoner

Ger samma färg på ikoner som
för tecken

Bakgrundsfärg när pekare förs över

Färgen som bakgrunden får när
man för muspekaren över fältet

Använd genomskinligt när pekare först över

Gör det lättare att följa
färgschemat, i stället för att sätta
varje färg för sig

Bakgrundsfärg när markerat

Markerat fälts bakgrundsfärg.

Använd genomskinligt när markerat

Gör det lättare att följa
färgschemat, i stället för att sätta
varje färg för sig

Teckenfärg för Inaktivt

Bildfärg för inaktiv post

Teckenfärg för validering

Meddelandetextens färg när
data valideras

Färg i mål för negativt

Används för dåliga värden

Färg i mål för neutralt

Används för neutrala värden

Färg i mål för positivt

Används för bra värden

Exempel
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Knapp
Används för att utforma knapparnas utseende i olika dialoger.
Bakgrundsfärg

Färgen på bakgrunden.

Teckenfärg

Färg på text och ikoner

Ramfärg

Färg på ramen runt knappen

Använd teckenfärg för ikoner

Ger samma färg på ikoner som
för tecken

Bakgrundsfärg när pekare förs över

Färgen som bakgrunden får när
man för muspekaren över
knappen

Ramfärg när pekare förs över

Färgen som ramen får när man
för muspekaren över knappen

Exempel
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Inmatning
Används för att utforma inmatningsfält.
Bakgrundsfärg

Färg på bakgrunden

Teckenfärg

Färg på texten

Ramfärg

Färg på ramen runt fältet

Använd teckenfärg för ikoner

Ger samma färg på ikoner som
för tecken

Teckenfärg när pekare förs över

Färgen som texten får när man
för muspekaren över fältet

Bakgrundsfärg när pekare förs över

Färgen som bakgrunden får när
man för muspekaren över fältet

Ramfärg när pekare förs över

Färgen som ramen får när man
för muspekaren över fältet

Bakgrundsfärg när markerat

Markerat fälts bakgrundsfärg.

Bakgrundsfärg när fokuserat

Bakgrundsfärg när pekaren ör
placerad i fältet

Ramfärg när fokuserat

Färgen på ramen när pekaren är
placerad i fältet

Teckenfärg för Inaktivt

Textfärg på ett valt värde som är
inaktivt t.ex. en kod

Teckenfärg för validering

Meddelandetextens färg när
data valideras

Exempel
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Utfällningsmeny
Används för att utforma utfällningsmenyer.
Bakgrundsfärg

Färg på bakgrunden

Teckenfärg

Färg på texten

Använd teckenfärg för ikoner

Ger samma färg på ikoner som
för tecken

Bakgrundsfärg när pekare förs över

Färgen som bakgrunden får när
man för muspekaren över fältet

Teckenfärg när pekare förs över

Färgen som texten får när man
för muspekaren över fältet

Använd genomskinligt när pekare först över

Gör det lättare att följa
färgschemat, i stället för att sätta
varje färg för sig

Exempel
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Mobilens nederdel
Används för att utforma nederdelen i Caesar CRM mobile. Alla andra teman ärvs
från webbapplikationen.
Bakgrundsfärg

Färgen på bakgrunden

Teckenfärg

Ikon- och textfärg för mobillistsknappar

Teckenfärg när markerat

Ikon- och textfärg när en knapp är vald

Exempel
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Ikoner
För att göra systemet lättare att använda, kan man märka information med
ikoner. Caesar CRM kommer med en uppsättning av 2900 standardikoner.
Om ingen av standardikonerna lever upp till ert företags krav så kan ni skapa ert
eget bibliotek med anpassade ikoner.

De ikonstorlekar man kan ha är:
•

SVG

•

16 x 16 pixlar

•

24 x 24 pixlar

•

32 x 32 pixlar

OBS! Pixelbilden måste vara i .PNG-format.

Lägg till en Ikon
1. Välj Inställningar > Ikoner i navigeringsfältet. Klicka Ny och ange ett
Namn på ikonen.

2.
3. Klicka på knappen som representerar bildformatet du har och klicka
Välj bild…
4. Hämta din bild och klicka Spara.
5. Ikonen blir automatiskt skalad till alla tillgängliga storlekar

16.
17. Den kommer också få ett unikt nummer (Nyckel) som kan skrivas in
direkt i Ikon-fältet.
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Loggning
Här kan man styra olika loggningsinformation.
Loggning kan också styras per tabell och kolumnnivå. Se kapitlen Tabeller och
Loggning på kolumnnivå för mer information.
För loggning i Saint, se manualen för Saint Designer.

System

Visa antalet poster i systemloggen
Bör användas sparsamt eftersom det kan ta lång tid att läsa upp alla poste
beroende på loggen storlek.

Händelser
Följande loggning av händelser kan slås på/av:
•

Transaktioner (Skapad, Ändrad, Borttagen)

•

Användaråtkomst

•

Reportkörning

•

Importkörning

Rensa gamla loggvärden
Klicka i det här vlaet för att ta bort gamla loggposter och ange hur många
månader tillbaka som ska sparas.

Rapportkörning
Loggning kan också ske på individuella rapproter. Det är är inte inställt som
standard utan krväer att man Visar fältet Logga exekvering på SelectionReporttablelen under Inställningar > Fält.
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Schema
Det finns möjlighet att schemalägga rensning av loggen.

Inställningar

Schematyp

Inget schema
En gång
Återkommande

Tidszon

Ange tidszon som inställningarna gäller för.

Frekvens
Inträffar - Dagligen
Återkommer varje dag

Ange antal gånger

Inträffar – Veckovis
Återkommer varje vecka

Ange antal gånger och vilken/vilka veckodagar

Inträffar – Månadsvis
Typ

Datum eller Sista dagen (i månaden)

Dag

Ange vilken dag (nummer)

Återkommer varje månad

Ange antal gånger

Daglig frekvens
Inträffar - En gång
Klockan

Ange klockslag

Inträffar - Flera gånger
Varje

Ange antal

Intervall

Ange Timme eller Minut

Från

Starttid

Till

Sluttid

Varaktighet
Startdatum

Ange datum för när loggningen ska börja

Slutdatum

Ange datum för när loggningen ska upphöra
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Körningen misslyckades
I en rapport i Saint gjord mot tabellen Systemlogg, kan man använda
specialkolumnen Körningen misslyckades för att få en översikt av
lyckade/misslyckade körningar av Importer eller Rapporter.

För att få några rader att visa i loggen, måste man slå på loggningen under
Inställningar > Loggning > System.

Användarhistorik
Här kan du välja vilka händelser som ska loggas på användarna.

Historik
Det här är en gammal loggningsfunktion. Använd inställningarna under System
istället.
Loggningsnivå avgör mängden information som ska sparas i Historik-tabellerna
för Intressent, Kontaktperson, Affär, Projekt och Objekt.
Ju högre loggningsnivå desto mer loggning.
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Systemloggskälla
Man kan definiera en loggningskälla som skrivs till systemloggen för att hålla koll
på körningar. Inställningen finns på följande ställen:
Importmall

Steg i Servicejobb

Systemloggskälla kan anges i följande steg:
•

Skapa

•

Uppdatera

•

Ta bort

•

Lägg till i kampanjdel

•

Ta bort från kampanjdel

•

Importera från fil

•

Importera från Webb-API
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Systemjobb
Här kan man administrera systemjobb såsom Målberäkningar, Rensning av logg
och Servicejobb.

De här jobben körs av den Data Server som är kopplad till Databasen.
Om man kör fler än en Data Server mot samma Databas, så måste man
bestämma vilken Data Server som ska köra Systemjobben.

System Job Manager
Namnet på den server där Data Servern är installerad sparas i
SystemJobManager i tabellen DBRegistry.
Data Servern läser DBRegistry-tabellen ca var 5:e minut, för att kontrollera om
det är den som ska köra Systemjobben.

Uppgradering av Språk
Det är Systemjobben som uppgraderar Språken.
För att kunna uppgradera språk är det därför viktigt att Data Serverinformationen är riktig (se System Job Manager ovan).

Inställningar
Rensa gammal jobbhistorik
Slå på/av och ställ in hur många månaders historik som ska sparas.

Caesar Admin 2021 R1 Manual - © SuperOffice Business Solutions – 2021:03

219

Regionala
Här kan man se och ställa in regionala inställningar.

Standardspråk
Anges vid installation för hela systemet och lagras som LanguageCODE i
DBRegistry-tabellen.

Regionala inställningar
Den här inställningen är vanligtvis satt till NULL (tomt värde) och lagras som i
LCID i DBRegistry-tabellen. När den är NULL så är det Operativsystemets LCID
som gäller.
För mer information, se nedanstående länk:
https://docs.microsoft.com/en-us/openspecs/office_standards/msoe376/6c085406-a698-4e12-9d4d-c3b0ee3dbc4a

Tidszon
Tidszonen sätts första gången av den Dataserver som äger Systemjobben. Den
sätts då till den tidszon som operativsystemet har.
Alla datum med tid som sparas i databasen anses vara i denna tidszon.
Det är viktigt att tidszonen är rätt från början då detta är den tidszon som allt
historiskt data anses sparat i.

Standardposition
Det här används för att sätta en plats för systemet. Det skulle till exempel kunna
vara den adress där huvudkontoret är placerat.
Inställningen kan användas i Saint Designer som en parameter när man avvänder
Kart-funktionen.
Latitud

Platsens latitud (t.ex. 57.71400)

Longitud

Platsens longitud (t.ex. 11.97402)
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Sortering
Ställ in hur Namn-fält ska sorteras. Välj något av följande alternativ:
•

Efternamn, Förnamn

•

Förnamn, Efternamn

Saint Designer
Använd 4-4-5-kalender
Styr om man ska använda 4-4-5-kalender.

Inställningar
Ange antal dagar för den första veckan på året och datum för årets första
period.

Exempel
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Anslutningar
Det här avsnittet beskriver hur man anger information för att komma åt och
använda databasanslutning och dokument. Det angavs tidigare i Caesar
Connection Editor.
OBS! Den första kopplingen sätt upp via guiden för Configurator på Data
Servern. Man måste sätta upp minst en anslutning innan man kan se och
redigera några inställningar. Det här står beskrivet i dokumentet Caesar CRM
Installation Guide.

Allmänna inställningar

Information
Anslutningsnamn

Namnet på databasanslutningen.

Anslutningsnyckel

Automatiskt genererat ID när Anslutningen
skapades.

De här inställningarna kan endast ses och inte redigeras i den här dialogen.
Själva anslutningen sätts upp via guiden Configurator på Data Servern.

Allmänna inställningar
Public Värd-URL

URL’en (webbadressen) till Caesar CRMinstallationen.
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API-applikationer
Här ställer man in sina API-applikationer.

ID

Det Klient-id som används för att kalla på API’et
- används tillsammans med Klientens hemliga
nyckel (”Client ID” plus ”Client secret”).

Namn

Applikationens namn.

Beskrivning

En beskrivning av applikationen.

Auktorisering
Typ

Typen av auktorisering.

Användare

Den användare som API’t körs som i Caesar
CRM.

Tillåt efterhärmning

Kryssa i för att tillåta efterhärmning
(”impersonation”).
Om man har tillgång till en befintlig Läsarnyckel
(”Browser key”) från t.ex. en GoTo, så kan man
vidarebefordra den nyckeln till API’et.
Då körs inte API’et som den användare man
angivit utan som den användare som kör
GoTo’n.

Nyckel

Åtkomstnyckel för API’et (”Client secret”).

Skapa ny nyckel
Klicka på knappen Skapa ny nyckel för att generera en ny nyckel att använda för
att kalla på API’et.
Kopiera och spara nyckelvärdet. Det går inte att återfå sedan du har sparat!
VIKTIGT!!
Spara bara nyckeln på den plats där den kommer att användas!
Den här Nyckeln bör aldrig sparas i en fil som exponeras på publika sajter. Skicka
heller inte nyckeln i någon meddelandeapplikation!
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Auktoriseringsgivare
Auktorisering är den process som används för att bestämma om den
autentiserade användaren har åtkomst till resurser såsom information,
databaser, filer etc.
Nedanstående inställningar tillhandahålls huvudsakligen av auktoriseringsgivaren
själv (t.ex. Google, Facebook etc.).

ID

Givarens ID.

Namn

Givarens namn.

Ikon

Ange önskad ikon.

Klient-id

Klient-id är det publika kännetecknet för appar
skapade av givaren (”Client ID”).
Kopiera och klistra in från Givaren.

Klient-hemlighet

Klient-hemlighet (”Client secret”) är endast
känd av Givaren.
Kopiera och klistra in från givaren.

Typ

OpenIDConnect eller Facebook.

Auktorisera slutpunkts-URL

Kopiera och klistra in från Givaren.

Token slutpunkts-URL

Kopiera och klistra in från Givaren.

Omfattning

Kopiera och klistra in från Givaren.

Matcha anspråk

Anspråket jämförs alltid mot
CaesarUser.LoginName.
Ange vilken parameter som ska användas.
OBS! Det måste vara ett kännetecken som
användaren inte kan ändra hos Givaren!

Bekräfta utgivare

Kopiera och klistra in från Givaren.
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SuperOffice Service
Här anges parametrar för integration mellan Caesar CRM och SuperOffice
Service.
Kryssa i Använd SuperOffice Service integration för att aktivera och ställa in
integrationen.
Inställningarna varierar beroende på Servertyp: På plats (”On Premise”) eller
Uppkopplat (”Online”.

På plats – ”On Premise”

Dbi Agent Id

DBI Agentens ID.

NetServer Slutpunkts-URL

Adressen till NetServer.

SuperOffice Service URL

Adressen till SuperOffice Service-sajt.

Användarnamn (System)

Systemanvändarnamnet; den användare i
Service som används av Caesar CRM för att
synkronisera data.

Lösenord (System)

Systemanvändarens lösenord

Användarnamn (Anonym)

Den här användaren ska vara av typen Service
User med en Roll tilldelad som har rättighet
satt till None i SuperOffice Service.

Lösenord (Anonym)

Lösenordet för Anonym användare.

Testa anslutning
Använd den här knappen för att testa anslutningen mellan systemen.

Synkroniseringsinformation
Tillhandahåller information beträffande all synkronisering som gjorts.
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Uppkopplat – ”Online”

Dbi Agent Id

DBI-Agentens ID.

Kontext-kännetecken

CRM-online Kund-ID som erhålls vid Aktivering
(se nedan).

Miljö

Välj den miljö som ska användas. Följande val
finns:
o

Produktion

o

Test

o

Utveckling

Testa anslutning
Använd den här knappen för att testa anslutningen mellan systemen.

Synkroniseringsinformation
Tillhandahåller information beträffande all synkronisering som gjorts.

Status
Visar status för online-miljön.

Aktivera
Integrationen måste aktiveras. När man aktiverar så får man det Kontextkännetecken (”Context Identifier”) som krävs för CRM-online.
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Servicejobb
Webb-APIer
Det här används för att komma åt externa API’er via Servicejobb.

ID

Automatiskt genererat ID.

Namn

API-registreringens namn.

Beskrivning

API-registreringens beskrivning.

URL

Adressen till det externa API’t.

Auktorisering
Typ
•

Ingen Autentisering

•

Grundläggande autentisering
o

Ange följande:
Användarnamn
Lösenord

•

OAuth 2.0
o Ange följande parametrar:
Token slutpunkts-URL
Klient-id
Klient-hemlighet
Omfattning

Rubriker
Det här används för att skicka extra rubriker (”Headers”) till SAPI.

Nyckel

Den här används tillsammans med Värde som parametrar
som skickas till API’t.

Värde

Används som parameter för API’t.
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Mappar
Ange sökvägarna som används vid import och export av data via Servicejobb.

ID

Automatiskt genererat ID

Namn

Mappens namn

Beskrivning

Mappens beskrivning

Sökväg

Sökvägen till mappen (åtkomst från Data Server).

Undermapp
•
•
•
•

Ingen undermapp
Anslutningsnyckel
o Undermapp per anslutningsnyckel
Anslutningsnamn
o Undermapp per anslutningsnamn
Territorium-ID
o Undermapp per Territorium-ID.
Endast tillgänglig när man är inloggad i en
Territoriumdatabas.
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Dokument
Här ställer man in dokumentsökvägen på servern och den användare som ska
komma åt den.

Lagringstyp

Filsystem eller Azure

Användarnamn

Vi rekommenderar att man skapar ett separat WindowsDomän-konto för åtkomst till dokumentmappen (t.ex.
Caesar_Doc_User). Det här kontot måste ha Fulla rättigheter
till den mapp (nätverkskatalog) där dokumenten finns.
Användarnamn och lösenord används från Webbservern för
att logga in med kontot och komma åt dokumentmappen.

Nytt lösenord

Lösenordet för dokumentanvändaren. Anges två gånger för
verifiering.

Dokumentsökväg Dokumentmappen måste vara tillgängligt från Webbservern.
Om mappen inte finns på själva Webbservern, så måste
sökvägen till dokumentmappen definieras som ”UNC”-sökväg,
t.ex. \\Server\Documents\.
OBS! Mappade nätverksenheter fungerar inte!

Testa anslutning
Används för att verifiera kopplingen till sökvägen.
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Systeminloggningar
Här ställer man in systeminloggningar som ska användas av Caesar .NET SDK.

Namn

Systeminloggningens namn

Användare

Användare som ska agera som Systeminloggningssanvändare.
Standardinställning är <Avstängd >.

Sätt Betrodd Nyckel
Ställ in betrodd nyckel för Caesar .NET SDK

Ny Betrodd Nyckel

Den betrodda nyckeln (”Trusted key”)

Bekräfta Ny Betrodd Nyckel

Skriv in nyckeln igen för att bekräfta.

SMTP Server
Aktivera och ställ in SMTP-servern genom att kryssa i Använd SMTP-server.

Servernamn

SMPT-serverns adress (IP eller Host).

Port

Den port som används.

Standard e-postadress

Från:-adressen att använda i meddelandet.

Standard visningsnamn

SMTP -serverns namn

Typ av inloggning Följande autentiseringar kan användas:


Anonym autentisering



Grundläggande autentisering


Använd SSL/TLS

o

Användarnamn

o

Lösenord

NTLM-autentisering

Kryssa i för att använda kryptering.

Skicka ett testmejl
Klicka den här knappen för att verifiera inställningarna och skicka ett mejl.
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Systemmeddelande
Kryssa i Använd systemmeddelande och ange de E-post-adresser som
systemmeddelande ska skickas till.
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Koncernstruktur
Koncernstruktur används för att beskriva hierarkiska relationer mellan
intressenter. Den här funktionaliteten är implementerad genom kolumnen
Överordnad intressent i Intressent-tabellen.

Det här fältet kan användas precis som andra fält i dialoger och rapporter.
Det kan visas i Kundkortet och i Informationsdialogen:
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Översikt
Man kan få en översikt över relationerna via fliken Koncernstruktur med fokus
satt på aktuell kund.

Under den här fliken visas hierarkin som en Trädvy:

Eller som Organisationsvy:

Man kan använda drag-och-släpp för att flytta företag från en nivå till en annan.
I nedanstående exempel så flyttas företaget “Supplier Inc.” från “Office Ltd” som
överordnad intressent till ”Big Corporation & Co”.

Och då hamnar företaget på samma nivå som “Office Ltd”
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Saint Designer
Man kan skapa rapporter för att analysera information kring koncernstrukturen.

En kolumn som heter <Hierarki> finns nu tillgänglig bland rapportfälten.

Den här kolumnen tillsammans med kriterier, filter och parameterinställningar
för kolumnen Överordnad intressent gör det möjligt att visa och beräkna värden
på olika nivåer.

Se dokumentationen för Saint Designer för mer information.
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Texter
I Caesar Admin kan man ändra alla texter som används i systemet. Följande
texttyper finns:
•

Rubriker

•

Fält

•

Globala texter

•

Saint-texter

Rubriker
Här kan man ändra namnen på tabellerna i databasen. Man kan ange både
singular och plural.
Välj vilken rubrik och språk som ska ändras i den vänstra Språk-delen.
Originaltexten visas i den övre högra delen och är alltid i plural.

Om det inte finns någon rubrik på det språk som är valt så kommer texten visas
på standardspråket.
Om rubriken hör till en relaterad tabell så skrivs den tabellen ut efter ”/”:

Redigera Rubriker
1. Välj språket i den vänstra delen av arbetsytan.
18. Om du inte väljer ett språk så kommer rubrikerna att visas på
standardspråket.
2. Klicka på en rubrik i listan Rubriker (Plural).
3. Ändra texten i singular och plural och klicka Spara.
Tips! För få tillbaka originalvärdena, klicka Återställ till standard.
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Fält
Välj det fält som ska redigeras och välj även språket i listan till vänster. Om fältet
inte finns på valt språk så kommer det att visas på standardspråket

Ändra fältet och lägg till en beskrivning. Originaltexten visas överst i den högra
delen. När du för muspekaren över ett fältnamn i en dialog eller listrubrik så
visas beskrivningen:

Redigera Fält
19. Välj språket i vänstra delen av arbetsytan. Om du inte väljer ett språk
kommer rubriken visas på standardspråket.
4. Välj ett fält i Fält-listan.
5. Ändra texten och klicka Spara.
20. Tips! För få tillbaka originalvärdena, klicka Återställ till standard.

Globala Texter
Här kan du ändra andra texter som används i systemet såsom
varningsmeddelanden, pop-upp-texter etc.

Redigera Globala Texter
1. Välj språket i den vänstra delen av arbetsytan.
21. Om du inte väljer ett språk kommer den globala texten visas på
standardspråket.
2. Välj en global text i den vänstra listan.
3. Ända texten.
4. Klicka Spara.
22. Tips! För få tillbaka originalvärdena, klicka Återställ till standard.
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Saint-texter
Om du har Caesar Saint, så kan du översätta texter för:
•

Rapporter

•

Urvalsmallar

•

Urval

•

Sökrapporter

•

Systemrapporter

Du kan ändra dessa via Saint Designer också, men genom att göra det från
Caesar Admin får du en översikt av alla texter.

Redigera Saint-texter
Exemplet nedan visar stegen för en Saint-rapport.
1. Välj Texter > Saint texter i navigeringsfältet.
2. Välj Rapport i fältet Typ.
3. Välj Alla, Publicerade eller Ej publicerade i fältet Visa.

4. Välj en rapport.
5. Välj det språk som det ska översättas från i den vänstra kolumnen.
6. Välj det språk den ska översättas till i den högra kolumnen.
7. Ange den översatta texten för önskade fält.
Fält som är gråmarkerade kan inte ändras. Det beror på att standardnamn eller
standardbeskrivning från databasen används.
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API
För detaljerad information om hur man sätter upp API’er, se SDKdokumentationen.

Rapporter

Klicka Ny för att skapa en API-rapport.

Importera
Använd Importera för att hämta en exporterad API-rapport (från t.ex. en annan
miljö).

Information

Namn

Namnet på API’et.

Beskrivning

En beskrivning av vad API’et används till.

Rapport

Systemrapporten som används av API’et.

Servicenamn

Namnet på servicen. Används i länken t.ex.:
https://<Server>/caesar/api/reports/customers/

Inaktiv

Man kan inaktivera API’et, t.ex. under anpassning.

Rättigheter

Den API applikation som ska ha rättigheter till API’et.

API URL

Länken till API’et.

Exportera
Man kan exportera API-rapporten för att exempelvis kopiera den till en annan
miljö.
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Detaljer

Klicka Ny för att skapa en Detalj.

Importera
Används för att importera en exporterad detalj (från exempelvis en annan miljö).

Information

Namn

Detaljnamnet.

Tabell

Måltabellen för Detaljerna.

Servicenamne

Namnet på servicen. Används i länken t.ex.:
Error! Hyperlink reference not valid.

Nyckel

Primärnyckeln för API’et i databasen.

Inaktiv

Man kan sätta detaljerna som inaktiva under t.ex. anpassning.

Rättighet

API-applikationens rättighet till Detaljerna/Databasposterna:
Läs, Skapa, Ändra, Ta bort.

Data

Man kan märka upp posterna som uppdaterade.

Rättslig grund

Om datat består av Kontaktpersoner, Individer eller
Användare kan man också ange Sekretessinformation (se
nedanstående kapitel).
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API-URL

Adressen/länken som används i API’et.

Fält

Välj kolumner som ska vara tillgängliga för API’et.

API-namn

Namnet som tillhandahålls av json-texten; ersätter
ColumnName i databasen.

Rättslig grund
Används för att implementera GDPR-regler för de poster som används i API’et
om dessa är Privatpersoner, Kontaktpersoner eller Användare.
Rättslig grund

Den Rättsliga grund man vill ange.

Källa

Varifrån informationen för Rättslig grund
hämtats. Standardkällorna är:

Angett av systemet



Email



Import



Integration



Manuell

När denna är ikryssad, så kan inget anges i
Caesars gränssnitt utan inställningar görs via
Affärsregler eller Servicejobb istället.

Exportera
Man exportera Detaljer för att exempelvis kopiera dem till en annan miljö.
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Importer

Klicka Ny för att skapa en Import.

Importera
Används för att importera en exporterad Import (från t.ex. en annan miljö).

Information

Namn

Namnet på importen.

Beskrivning

En beskrivning av vad importen gör.

Importmall

Den Importmall som används.

Servicenamn

Namnet på servicen. Används i länken t.ex.:
https://<Server>/caesar/api/imports/contacts/

Inaktiv

Man kan sätta detaljerna som inaktiva under t.ex. anpassning

Rättigheter

Den API applikation som ska ha rättigheter till API’et.

Nyckel

Importens ID i GUID-format.

Ange transaktionstid (minuter)
Den maximala tid som importen får ta. Om den tar för lång tid kan man få en
”Time out”. Tiden är satt till 1 minut som standard.
API URL

Länken till API’et.

Exportera
Man kan exportera en Import för att exempelvis kopiera den till en annan miljö.
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Loggar
Information loggas i systemet och kan användas för analys av statistik och vid
felsökning.

Användarhistorik
Här kan man få en översikt av alla händelser relaterade till användare.

Man kan filtrera informationen på Användare eller på nedan Operationer:
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Loggboken
Systemhändelser, varningar och fel skrivs till loggboken (Event Viewer) på
webbserver.
Eftersom den här loggen samlar nästan alla händelser i Caesar CRM är den
väldigt användbar för en administratör eller om felsökning behövs.

Om ett fel inträffar och du behöver support kan du Exportera loggen och spara
på disk och sedan skicka till Caesar Expert Center för analys.
Eller använd Skicka-knappen, ange en Email-adress och skicka direkt.

I meddelandet finns en länk till Caesar CRM som gör att man kan öppna loggen i
Admin.

Man kan sätta ett Intervall för hur många dagar man vill se (eller exportera)
Man kan också välja vilken Typ av händelser som ska loggas:
•

Fel

•

Varning

•

Information

Och man kan välja ursprungssystem (Källa):
•

Application Server

•

Data Server

•

API

•

SDK

•

Övriga

Den här loggboken kan också nås via Windows Kontrollpanel > Administrativa
Verktyg > Event Viewer > Applikation- och servicelogggar > Caesar.
Man kan också få en översikt över loggade händelser via Graf-fliken.
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Dokumenthantering
Dokument och filer nås genom funktionaliteten Dokument i Caesar CRM.

Dokument kan kopplas till:
•

Intressent

•

Kontaktperson

•

Aktivitet

•

Affär

•

Projekt

•

Objekt

•

Konkurrent

•

Kampanj

•

Kampanjdel

•

Modul

De fysiska dokumenten lagras i en mapp som kopplas till databasen t.ex.
\\Server\Caesar_Dokument.

En referens till varje dokument sparas i databastabeller kopplade till varje
element.
Man kan spara ett dokument eller en fil som en:
•

Fil – En fysisk fil som ligger i dokumentmappen och som en post i
dithörande tabell (t.ex. CustomerDocument).

•

Genväg – Endast som en post i dithörande tabell. En genväg innehåller
sökvägen till dokumentet. Själva dokumentfilen kan finnas på en lokal
hårddisk eller i en delad mapp.
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Teknisk Översikt
Klient
•
•

Lägg till sökvägen till Caesar CRM i Tillförlitliga Platser i webbläsaren.
Sätt tillräckliga rättigheter för Dokument (Ändra) i Caesar Admin.

Man kan också behöva lägga till sökvägen till Dokumentmallarna under Betrodda
Platser i MS Word och MS Excel med valet ” Tillåt betrodda platser i nätverket
(rekommenderas inte)” ikryssat.
När Dokumenthanteringen är tillgänglig så kommer följande val att visas under
”Ny”-nappen:
•
•

Skapa nytt
Infoga befintligt

Det kommer också att finnas ett ”Drag-och-släpp”-val.
Om man använder ActiveX så finns även valet Infoga som genväg.

Använd ActiveX-stöd
När ActiveX används aktiveras följande funktionalitet:
•
•

Automatisk uppladdning och nedladdning av dokument till servern i
bakgrunden.
Möjlighet att förhandsgranska dokumentet innan man sparar.

För att arbeta med dokumenten med hjälp av ActiveX ska man:
•
•
•

Se till att den rätta Caesar ActiveX-komponenten är installerad.
Den måste installeras på varje klient.
Starta Caesar CRM i Internet Explorer 32 bitars version.
För att tillåta nedladdning av signerade ActiveX-komponenter, måste
säkerhetsinställningen ”Ladda ner signerade ActiveX-kontroller” vara
satt till ”Tillåt” i Internet Explorer.

Manuell installation av ActiveX
Om man inte vill ladda ner och installera ActiveX-kontrollen automatiskt, så finns
det istället ett installationspaket som man kan använda på varje klient.

Databastabeller
Man når dokumenten från Caesar CRM via en referens som är sparad i
databasen. Varje applikationselement har sin egen dokumenttabell:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CustomerDocument
ContactDocument
ActivityDocument
BusinessDocument
ProjectDocument
ObjectDocument
CompetitorDocument
CampaignDocument
CampaignPartDocument
M_<Modul>Dokument

De här tabellerna innehåller en post per dokument för varje element.
Caesar Admin 2021 R1 Manual - © SuperOffice Business Solutions – 2021:03

245

Azure-inställningar
Dokumentlagringen använder Azure Storage Account.

Azure-portalen
Gå till Home > Storage accounts > <STORAGE ACCOUNT> - Files och skapa en
File Share (t.ex. caesardocuments).

Gåt till Home > Storage accounts > <STORAGE ACCOUNT> - Files Access keys
för att hämta Anslutningssträngen för dokumentlagringen (Storage Account).

Under Settings > Access keys finns Nyckeln som ska användas som Connection
string för resursen (dokumentmappen) (i.e. Storage Account).
Kopiera den Anslutningssträng du vill använda.

Caesar Admin
Under Anslutningar > Dokument anger man sedan följande inställningar:
Lagringstyp

Azure

Anslutningsnyckel [Nyckeln kopierad ovan]
Resursnamn

Namnet på den File Storage Share som skapats i Azureportalen (t.ex. caesardocuments)

Caesar Admin 2021 R1 Manual - © SuperOffice Business Solutions – 2021:03

246

Dokumentlista
En lista på alla dokument som kopplade till ett dokument visas när man klickar
på knappen Dokument dialogen (t.ex. kontaktperson nedan).

Kolumnerna i den här listan kan anpassas med hjälp av valet Arbetsflöde >
Informationslistor.
Klicka på en rad i listan för att öppna ett dokument.

Ett fönster med alla dialogfält definierade för dokumentet visas. Dialogens
utseende kan anpassas via valet Arbetsflöde > Dialoger.
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Dokumentmallar
Dokumentmallar skapas och underhållas inifrån Caesar Admin.
Se kapitlet Appendix för exempel.

Namn

Mallens namn. Detta visas i en dialog, rapport
eller åtgärd när man skapar nytt dokument.

Beskrivning

En text som beskriver mallen.

Ikon

Du kan välja en ikon kopplad till mallen.

Kategori

Du kan ordna dina mallar med hjälp av olika
kategorier. Via dessa kan du spåra och filtrera
mallar.

Inaktiv

Markerar om mallen används eller inte.

Visa

Markerar om mallen ska visas eller inte.
Du kan också välja särskilda roller som mallen
ska användas för.

Använd för bläddring

Kryssas i om man vill bläddra efter mallar.
Används i huvudsak för bakåtkompatibilitet.

Skapa PDF
Den här inställningen användas för att alltid spara Word- eller Excel-dokument i
PDF-format när man använder en Dokumentmall.
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Kopplingsinstruktionsformat
Data kan hämtas från databasen i tre olika format.
•

•

•

Kolumnnamn
Format: <Tabell><Kolumn> t.ex. «CustomerName1»
Kopplingen representerar den fysiska tabellen och kolumnen i
databasen.
Det här är det rekommenderade formatet.
Om det används, så slipper man bry sig om ändringar som görs på
fältnamnen i Caesar Admin, Saint Designer eller Marketing.
Kolumnnamn är oberoende av språk.
Fälttext
Kopplingen hämtas från Fältinställningar > Fält i Caesar Admin t.ex.
«Name».
Om fälttexten är anpassad så hämtas kopplingsnamnet från den
anpassade texten.
Användarens språk används som standard, men man kan välja ett annat
språk när man öppnar mallen.
Används för bakåtkompatibilitet för Saint-rapporter.
Rubrik och fälttext
Format: <Rubrik><Fält> t.ex. «CustomersName».
Kopplingen hämtas från en kombination av Rubriktext och Fälttext.
Standardspråket för installationen används.
Finns till för bakåtkompatibilitet med gamla Dialogmallar.

Visa
Dokumentmallar kan användas från:
•
•
•

Dialoger
Visas under Dokument > Ny > Skapa dokument
Rapporter
Visas under åtgärden Skapa dokument
Marketing-åtgärd
Visas i kampanjdel under åtgärden Skapa dokument

Man kan använda samma mall för alla tre ställena, men det bästa är om man
skapar en mall för varje typ.
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Dialoger
För att skapa en mall som ska användas från en dialog krävs det en
systemrapport.
Systemrapporten ska innehålla de databaskolumner som ska användas i
dokumentmallen.

Dialogtyp

Där mallen kommer att synas i Caesar CRM.
Du kan välja alla element i databasen, inklusive moduler.
Mallen kommer att vara tillgänglig via Dokumentfliken.

Dialoger

Välj en, flera eller alla dialoger som är kopplade till
elementtypen.

Systemrapport

Beskriver kolumnerna som används i mallen.
Rapporten bör ha kriteriet <Aktuellt element> och valet
Ignorera aktuell om den inte är satt (gör det möjligt att se
rapportdata i Förhandsgranska i Saint Designer).

Rapportfilter

Man kan begränsa urvalet via rapportens filter.

Förhandsgranska Ger en översikt över rapporten och tillgång till rapporten i
Saint Designer via valet Redigera rapport.
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Rapporter

Lägg till

Lägg till de rapporter där du vill att mallen ska användas

Förhandsgranska Ger en översikt över rapporten och tillgång till rapporten i
Saint Designer via valet Redigera rapport.

Marketing-åtgärd

Kryssa i rutan för att använda mallen i kampanjdelsåtgärden Skapa dokument.

Fördefinierade fält
Förutom kopplingsinstruktioner kan man också använda sig av konstanter
(fördefinierade fält) i mallen.
Följande konstanter finns tillgängliga:
Konstant
[CaesarUser.FullName]
[CaesarUser.Surname]
[CaesarUser.FirstName]
[CaesarUser.Phone]
[CaesarUser.MobilePhone]
[CaesarUser.EMail]

Beskrivning
Namn
Efternamn
Förnamn
Telefon
Mobil
E-post
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Standardmallar
Datat för standardmallarna som tidigare sparades i filen MailMergeData.xml på
servern, sparas nu som systemrapporter i databasen.
Dessa rapporter är kopplade till de standardmallar som heter Annan fil… och kan
användas på samma sätt som tidigare i dialoger för att leta upp mallar sparade
på disk.

Dessa finns i första hand till för bakåtkompatibilitet.
När man skapar nya mallar, så är det bättre att använda den nya, centrala
Dokumentmallsfunktionen.

Gamla Excel-mallar med XLT-format
Mallar som är skapade i formatet (filändelse) .xlt stöds inte längre.
För att kunna använda dessa mallar måste man Spara dem i formatet .xlsx.
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Dokumentdialog
Dokumentdialoger kan anpassas på samma sätt som andra dialoger. Men man
kan inte koppla en dokumentdialog till en särskild dokumenttypskod.

När man klickar på en rad i dokumentlistan öppnas dokumentdialogen* och man
får upp olika val.

Med ActiveX

Spara
Sparar information som anges i dialogen (t.ex. Namn och Beskrivning här). Det
här valet sparar inte själva Word dokumentet eller Excel-arket.

Öppna
Öppnar dokumentet som skrivskyddat om det inte explicit är utcheckat av den
användare som öppnar det.

Åtgärder
Spara som…
Låter dig spara dokumentet som en ny fil/kopia (på disk).
Kopiera
Kopierar filen till klippbordet och sedan kan man klistra in det på ny plats i
filsystemet.
Ta bort
Tar bort dokumentet från listan och från databastabellen.

Caesar Admin 2021 R1 Manual - © SuperOffice Business Solutions – 2021:03

253

Utan ActiveX
Stegen med uppladdning och nerladdning ersätter den automatiska funktionen
som bara är tillgänglig tillsammans med ActiveX.

Spara
Sparar information som anges i dialogen (Namn och Beskrivning här). Det här
valet sparar inte själva Word dokumentet eller Excel-arket.

Ladda ner fil
Hämtar filen/dokumentet från servern. Man kan sedan öppna det från
webbläsaren eller sin nedladdningsplats.

Ladda upp fil
Här hämtar du filen/dokumentet och sickar upp till servern.

Ta bort
Tar bort dokumentet från listan och från databastabellen.

Lägg in genväg utan ActiveX
Man kan lägga till dokument som genvägar utan att använda ActiveX (IE 11).
Det här styrs av Inställningar > Dokument > Använd dokumentgenvägar.
Välj Ny > Infoga som genväg från menyn.
Filnamn och Sökväg är obligatoriska.

Ange Filnamn eller klicka Välj filnamn för att söka efter dokumentet.
Ange Sökväg till filen.
OBS! Det här måste anges manuellt och hämtas inte från filsökvägen när man
väljer fil.
Klicka OK.
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Checka Ut & Checka In
Caesar CRM Dokument kan bara ändras av en person i taget.
När dokumentet är i redigerbart skick, så är det utcheckat av en specifik
användare vilket hindrar andra användare från att göra ändringar. Det visas
genom kolumnen Utcheckad av i dokumentlistan.

Andra användare kan öppna dokumentet, men då som skrivskyddat.
När du inte behöver göra fler ändringar i dokumentet eller vill låta andra ändra i
det, välj dokumentet i listan och klicka Checka in (knapptexten ändras beroende
på dokumentets skick).

Utcheckat

Incheckat

Med ActiveX
När man skapar ett nytt dokument så kommer det automatiskt att checkas ut
och vara redigerbart för den användare som skapar det.
När man skapar ett nytt dokument får man också valet att checka in dokumentet
när det stängs.

Checka in när dokumentet stängs

Om du kryssar i det här valet (standard) kommer systemet komma ihåg
inställningen och automatiskt checka in dokumentet när det stängs.
Du måste då explicit checka ut dokumentet för att kunna göra ändringar.
Om du lämnar valet urkryssat, kommer dokumentet vara utcheckat och kan bara
ändras av dig. Du måste då explicit checka in dokumentet för att låta andra
ändra i det.

Utan ActiveX
Du kan checka in dokumentet i samband med att du laddar upp det till servern.
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Dokumentrapporter och Länkar i Saint
Du kan skapa dina egna rapporter för att ordna, visa och analysera dokument.
Dokumentrapporter kan också användas för att ersätta standardfliken.

Måltabell
Dokumenttabeller är satt till IsSelectionTarget = 0 i standard, så du får ändra
detta i databasen för att kunna rapportera direkt från en dokumenttabell.
När rätt kolumnvärde är satt, så kommer dokumenten att synas i Saint Designer
när du skapar ett nytt Urval.
När rapporten är klar (och publicerad), kan du komma åt rapporten som en
knapp i dialogen, och t.ex. ersätta standardvyn för Dokument.

När du klickar på knappen visas Dokumentrapporten istället för standardvyn för
Dokument.
Eller så kan du visa rapporten i en portal i Startsidan, Sales-, Saint-, Marketingeller Objektapplikationerna.
För att kunna se den nya Dokumentfliken så måste den vara synlig under Menyfliken i dialogen för kodtypen för det kontext du vill använda (kund, kontakt
o.s.v.). Här kan du också göra så att standardfliken för dokument inte visas.

Länk
Varje dokument i listan kan innehålla en programlänk. Den länken gör att du kan
öppna dokumentet med associerat Windows-program.

Länken kan läggas till i rapporten precis som andra kolumner, men är markerat
som länkfält genom tecknen <>.
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Appendix – Övningar och Exempel
I det här kapitlet har vi samlat några övningar och exempel på inställningar och
funktioner som kan anpassas via Caesar Admin.

Användare - Roll
I den här övningen kommer du lägga till en roll, tilldela rättigheter och sedan ge
rollen till en användare.
1. Starta och logga in till Caesar CRM.
2. Välj Verktyg > Admin.
3. Välj Användare > Roller.
4. Klicka Ny.
5. Skriv in följande information:
Namn
Ikon
Beskrivning

Administratör
20368
Roll som används för systemunderhåll

6. Klicka Spara.
7. Välj fliken Rättigheter.
8. Välj fliken Medlemmar.
9. Välj din användare i listan (eller ange kriterier och klicka Sök).
10. Klicka Lägg till.
11. Välj fliken Rättigheter.
12. Under Allmänt, kryssa i Markera alla.
13. Gå igenom underliggande sektioner och gör samma val som i föregående
steg.
14. Klicka Spara.
15. Fullständiga rättigheter har nu tilldelats rollen Administratör (och till dig
som medlem i den rollen).
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Applikation – Startsida och Portal
I den här övningen kommer du att skapa din egen Startsideapplikation och lägga
till en portal som visar två filter.
1. Välj Applikationer > Underhåll i navigeringsfältet.
2. Klicka Ny.
3. Ange följande information:
4. Applikationstyp

Start page.

5. Namn

Min Startsida

6. Beskrivning

Min första startsida

7. Admin beskrivning

<Låt stå>

8. Ikon

<Låt stå>

9. Klicka Spara.
10. Flikarna Användare, Portaler, Filter, Rapporter, Mål, Fält, Koder och Gå
till visas.

Användare
1. Välj fliken Användare.
2. Klicka Lägg till under Roller och välj den roll som skapades tidigare.

Portaler
1. Välj fliken Portaler.
2. Klicka Ny portal.
3. Lämna checkboxen för Använd text och ikon från första blocket tom
så att du kan ange ditt eget namn.
4. Ange följande:
Namn
Beskrivning
Ikon
ikon.
5. Starta publicering
Stoppa publicering

Min Portal
Min första portal
Klicka Välj bild… och hämta en
Dagens datum
En vecka från idag

6. Låst

Kryssa ur för att kunna redigera

7. Landningssida
vid login.

Kryssa i för att portal ska visas

8. Roll

Rollen från *övning 1.

9. Klicka Spara.
Portalen är nu skapad och tillgänglig från Caesar CRM. I kommande steg kommer
du fylla portalen med information.
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Innehåll
1. Välj fliken Innehåll.
2. Klicka Lägg till…
3. Välj de rapporter, mål eller webbsidor du vill lägga till.
4. Klicka Stäng.
5. Klicka Spara.

Applikation – Saint och Arbetsyta
I den här övningen kommer du att skapa din egen Arbetsyta i Saint och lägga till
en rapport till den arbetsytan.
1. Välj Applikationer > Underhåll i Navigeringsfältet.
2. Klicka Ny och välj Saint som Applikationstyp.
3. Ange följande:
Namn

Min Saint

Beskrivning

Mina Saint-rapporter och mål

4. Klicka Spara.
5. Tilldela rollen från *Övning 1.
6. Välj fliken Arbetsytor och klicka Ny arbetsyta.
7. Ange följande:
Namn

Rapporter

Beskrivning

Mina rapporter

Ikon

1054

Starta publicering

Dagens datum

Stoppa publicering

En vecka från idag

Dold

Kryssa ur

Landningssida

Urkryssad (“Min Startsida används).

Roll

Rollen från *Övning 1.

8. Klicka Spara.
9. Välj fliken Innehåll.
10. Klicka på Lägg till och välj Rapporter.
11. Sök efter och välj rapporten Försäljning per kund.
12. Klicka OK och sedan Spara.
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Applikation - Sales
I den här övningen kommer du att skapa din egen Sales-applikation, tilldela en
användare och skapa en portal som visar kundens kontaktpersoner.
1. Välj Applikationer > Underhåll in Navigeringsfältet.
2. Klicka Ny.
3. Ange följande information:
Applikationstyp

Sales

Namn

Min Sales

Beskrivning

Min Första Sales-applikation

Admin beskrivning

<Låt stå>

Företagskort

<Låt stå>

Privatpersonskort

<Låt stå>

Ikon

<Låt stå>

4. Klicka Spara.
5. Flikarna Användare, Portaler, Dialogmenyer, Filter, Rapporter, Mål, Fält,
Koder, Gå till och Egna formulär visas.
Flikarna Egna formulär och Dialogmenyer finns inte i en Startsideapplikation.

Användare
3. Välja fliken Användare.
4. Klicka Lägg till under Roll och välj rollen du skapade i *Övning 1.

Portaler
5. Välj fliken Portaler och klicka Ny portal.
10. Lämna kryssrutan för Använd text och ikon från första blocket tom så
att du kan ange ditt eget namn.
11. Ange följande:
Namn
Beskrivning
Ikon

Kontaktpersoner
Kontakter på aktiv kund
11024

Starta publicering
Stoppa publicering

Dagens datum
En vecka från idag

Låst

Kryssa ur

Landningssida

Urkryssad (“Min Startsida” används).

Roll

Rollen från *Övning 1.

Visa för

Kryssa ur Privatperson.

Kundtyp

<Låt stå>

12. Klicka Stäng och sedan Spara.
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Innehåll
6. Välj fliken Innehåll och klicka Lägg till…
7. Caesar CRM tillhandahåller 7 standardfilter riktade mot kundtabellen
(har parametern %Customer% i WHERE-satsen).
8. Om du har publicerat Saint-rapporter och mål i din Sales-applikation,
så kommer dessa också att finnas i innehållet.
9. Expandera Filter.
10. Kryssa i rutan för Kontaktpersoner – Caesar standard.
11. Klicka Stäng och sedan Spara.
Portalen och dess innehåll är nu skapat och är tillgängligt från Caesar CRM.

Kodgrupper och Koder
I den här övningen kommer du att skapa en ny Kod och visa den som en genväg
på toppen av skärmen, och som ett menyval i Ny-dialogen.

Lägg till en Kod
1. Välj Koder > Koder i Navigeringsfältet.
2. Välj kodgruppen Aktivitetstyp.
3. Klicka Ny.
4. Ange följande:
Namn

Uppföljning

Beskrivning

Uppföljning av telefonsamtal

Ikon

Välj en ikon

5. Kryssa i Visa
6. Välj rollen

Administratör

7. Kryssa i Visa i meny
8. Välj Applikation

Min Sales

9. Kryssa i Genväg
10. Välj Applikation

Min Sales

11. Låt resten av inställningarna vara.
12. Klicka Spara.
13. Den nya koden ska nu dyka upp i Caesar CRM, både som knapp i
toppen och under ”Ny”-menyn:
Du måste ange kodens namn på standardspråket. Om koden inte finns på
användarens språk så kommer standardspråket att användas.
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Intressegrupper och Intressekoder
I den här övningen kommer du att skapa två intressekodsgrupper med två
intressekoder i varje och sedan koppla koderna till en kontaktperson.
1. Skapa två intressekodsgrupper som heter Utskick och Privat for
Kontaktpersoner.
2. Lägg till Julkort och Nyhetsbrev i gruppen Utskick och lägg till Segling
och Musik till gruppen Privat.
3. Gå ur Admin och öppna Caesar CRM.
4. Välj en kontaktperson och klicka i fältet Intressekod.

5. Lägg till intressekoderna Nyhetsbrev och Segling genom att kryssa i
rutorna.

6. Klicka Stäng.
7. Intressekoderna visas nu i dialogfältet.

8. Klicka Spara.
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Dialog och Typkod
I den här övningen kommer du skapa din egen dialog och koppla den till koden
skapad tidigare.
1. Välj Arbetsflöde > Aktivitet > Aktivitet >Dialoger i navigeringsfältet.
2. Klicka Ny.
3. Ange ett Namn

Uppföljningsdialog

4. Klicka Lägg till.
5. Välj Koden

Uppföljning

6. Välj Applikationen

Min Sales

7. Klicka OK.
8. Klicka Spara.
9. Välj fliken Meny.
10. Kryssa i rutan Anpassa under Åtgärder.
11. Välj Nytt projekt och klicka Ta bort.
12. Klicka OK i bekräftelsemeddelandet.
13. Välj fliken Design – Information.
14. Om ingen standarddialog har angetts in så kommer alla fält från
systemets egen standarddialog att visas.
Tips! Det kan vara en bra idé att skapa en standarddialog som
innehåller alla fält man bestämt sig för att använda i sitt Caesar CRM
och sedan använda den som mall när man skapar nya dialoger.
15. Ta bort alla fält som börjar på “Extra”.
16. Ta bort alla kryssrutor utom Utförd.
17. Flytta fältet <Mellanrum> till första delen och placera det under
Namn.
18. Klicka Spara.
19. Logga in i Caesar Sales och klicka på knappen Uppföljning i toppen och
skapa sedan en ny aktivitet med hjälp av den nya dialogen.
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Dynamiska koder - Beroenden
I den här övningen kommer du att skapa ett beroende mellan aktivitetstyp och
prioritet.
1. Välj Arbetsflöde > Aktivitet > Aktivitet > Dynamiska koder
2. Vält Fält ”Aktivitetstyp” under Om-sektionen överst
3. Välj Kod ”Uppföljning” som kontrollerande fält.
4. Välj Fält ”Prioritet” som det fält som ska styras.
5. Välj Använd begränsning av koder (nya koder läggs INTE till).
6. Flytta prioriteterna ”Mellan” och ”Låg” till Ej valda.
7. Öppna Caesar CRM.
8. Gå till en aktivitet av typen ”Uppföljning” som har en dialog som
innehåller fältet ”Prioritet”.
9. Välj Prioritet i dialogen.
10. Endast prioritetskoden Hög finns nu tillgänglig i listan.
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Affärsregel – Ange fältvärde
I den här övningen kommer du lägga till en ny affärsregel för Aktivitetstabellen
med olika kriterier och åtgärder, inklusive Annars.
1. Välj Automatisering > Affärsregler i Navigeringsfältet.
2. Välj tabellen Aktivitet.
3. Klicka Ny
4. Ange följande information:
Namn

Aktivitet – Prioritet

Beskrivning

Den här regeln sätter prioritetskodsvärde
baserat på aktivitetstyp.

Omfattning

System

Aktivera för

Skapad, Ändrad

5. Klicka Lägg till under Om … Så > Kriterier.
6. Ange följande information:
Fält

Aktivitetstyp

Operator

Lika med

Typ

Värde

Värde

Möte

7. Klicka OK
8. Klicka Lägg till under Om … Så > Åtgärder.
9. Välj Ange fältvärde…
10. Ange följande information:
Fält

Prioritet

Typ

Värde

Värde

Hög

11. Klicka OK
12. Klicka Lägg till ”Annars”
13. Klicka Lägg till under Annars > Kriterier
14. Ange följande information:
Fält

Aktivitetstyp

Operator

Lika med

Typ

Värde

Värde

Brev

15. Klicka OK
16. Klicka Lägg till under Annars > Åtgärder.
17. Välj Ange fältvärde…
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18. Ange följande information:
Fält

Prioritet

Typ

Värde

Värde

Hög

19. Klicka OK
20. Kicka Spara
21. Kryssa ur Inaktiv-rutan.

Verifiera affärsregel
1. Skapa en ny aktivitet med typen Möte.
2. Ange följande information:
Namn

Min aktivitet

3. Klicka Spara
4. Fältet Prioritet ska nu innehålla värdet ”Hög”.

5. Konvertera Mötesaktiviteten till aktiviteten Brev via Konvertera-kappen i
dialogmenyn.
6. Fältet Prioritet ska nu innehålla värdet ”Låg”.
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Affärsregel - Servicejobb
I den här övningen ska vi skapa ett Servicejobb som körs både via en Affärsregel
och schemalagt.

Syfte
När summan av alla affärer på en Intressent överstiger 1 miljon, så ska
bearbetningskoden Nyckelkund sättas på intressenten.

Steg 1 - Systemrapport
1. Skapa en Systemrapport i Saint Designer där man tar fram alla
intressenter vars summa av alla kopplade affärer är lika med eller
överstiger 1 miljon (>= 1000 000).
2. Fältet ”Uppskattning” innehåller värdet som ska summeras.
3. Istället för att använda värdet från varje affär, ska man här skapa en
Aggregerad kolumn där man summerar kolumnen ”Uppskattning” och
visar alla värden, ”Uppskattning (Summa)”, per Intressent.

Steg 2 – Filtrering
4. Lägg till följande Kriterier:
Inaktiv

Nej

Intressent

<Aktuell intressent>

5. Skapa 3 olika Filter:
Alla

För att kunna verifiera resultatet (används bara
i Saint Designer)

Key Accounts

(nyckelkunder) – För att kunna blanka ut koden

>= 1000 0000

För att kunna sätta koden
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Steg 3 – Servicejobb
6. Lägg till ett servicejobb under Arbetsflöde > Servicejobb i Admin.
Namn

Total > 1Mkr

7. Sätt fältet Använd för Affärsregler till ”Affär (Business)” för att kunna
koppla jobbet via affärsregeln.
8. Lägg till följande två steg:
1) Blanka ut alla bearbetningskoder för de som blivit nyckelkunder.
Det här steget är till för att ta hand om de poster (affärer) som tas
bort ur systemet. Det träder i kraft vid den schemalagda körningen:
Varje dag, 1 gång, klockan 03:00.
Använder sig av filtret: Key Accounts (nyckelkunder)
2) Sätt bearbetningskoden ”Nyckelkund” på de vars summa av
uppskattning >= 1 miljon.
Använder sig av filtret >= 1000 000
Tips! Visa/Redigera Systemrapporten via Förhandsgranska > Redigera rapport.

Steg 4 – Affärsregel
9. Lägg till en affärsregel under Automatisering > Affärsregler i Admin.
10. Använd följande inställningar:
Omfattning

Alla dialoger

Aktivera för

Skapad, Ändrad

Kriterier

Uppskattning Lika med

<Ändrat>

Åtgärder

Kör servicejobb

Total > 1 Mkr

Steg 5 – Verifiering
Verifiera flödet via nedanstående steg.
1. Gå till Servicejobbet och klicka Kör nu.
2. Alla intressenter som är satta som Nyckelkunder baserat på
Uppskattning >= 1000 000, ska nu uppdateras med tom kod.
3. Uppdatera en affär så att värdet på samtliga affärer är lika med eller
överstiger 1 miljon.
4. Kontrollera att fältet Bearbetningskod är satt till ”Nyckelkund”.
5. Ta bort affären (eller ändra så att summan av alla affärer understiger 1
miljon), och Kör sedan Servicejobbet igen.
6. Kontrollera att fältet Bearbetningskod är tomt.
7. Lägg till en affär så att värdet på samtliga affärer är lika med eller
överstiger 1 miljon.
8. Kontrollera att fältet Bearbetningskod är satt till ”Nyckelkund”.
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Informationsvyer - Begränsa poster via Huvudtabellen
I det här exemplet skapas en vy som kommer att visa endast svenska kunder för
användare med rollen Users.
Begränsningen kommer att sättas på huvudtabellen Intressenter, vilket gör att
alla kopplade poster också kommer att begränsas.
1. Börja med att lägga till tabellen Intressent till aktiva tabeller via fliken
Inställningar.

2. Klicka Stäng för att visa dialogen Informationsvyer.

3. Klicka Ny.

4. Ange ett Namn för vyn (”Intressenter – Sverige”) och sätt Rollen till
Users.
5. Lägg till ett kriterium (eftersom begränsningar kommer att sättas
direkt på huvudtabellen).
6. Välj tabellen Intressent från listan.

7. Den här listan representerar de tabeller som är tillagda som aktiva
tabeller via valet Informationsvyer > Inställningar.
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9. Välj Lägg till > Nytt kriterium.

10. Välj kolumnen Land.

11. Välj operator Lika med och värde Sverige.

12. Klicka OK.

13. Klicka OK.
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14. Tabellen Intressenter med ett (1) kriterium har nu lagts till på
Informationsvyn ”Intressenter – Svenska”.
15. Klicka Spara för att aktivera vyn.
OBS! Informationsvyn kommer att aktiveras direkt i Caesar CRM så fort du valt
Spara.

Före
Utan Informationsvyn kunde användaren se följande information på sin
Startsida:

Alla intressenter från alla länder och dess kopplade affärer visas.

Efter
Med informationsvyn aktiverad så visas bara information som tillhör svenska
intressenter.
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Informationsvyer – Begränsa poster via överordnad tabell
Du kanske vill att användare ska se alla kunder i systemet, men bara kunna
arbeta med specifika affärer.
I det här exemplet begränsas Affärer till de som är kopplade till svenska
intressenter.
1. Aktivera tabellen Affärer via Informationsvyer > Inställningar.
2. Skapa en vy som heter ”Affärer – Sverige” och koppla den till Rollen
Users.
3. Lägg till den aktiverade tabellen Affärer.

4. Lägg till en Sub-fråga.

5. Välj den kolumn som representerar den tabell du vill sätta kriteriet på;
Intressent i det här fallet.
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6. Systemet kommer att plocka rätt Främmande nyckel och Primärnyckel
automatiskt som behövs för att koppla ihop tabellerna.
7. Välj Måste ha (standard) som Relationstyp.
8. Klicka OK.
9. (För ytterligare information kring sub-frågor och relationer, se
dokumentationen för Saint Designer).

10. Välj den sub-fråga du just skapat och sedan Lägg till > Nytt kriterium.

11. Kolumner från den tabell du kopplade via sub-frågan (Intressent)
kommer att visas.
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12. Välj Land från kolumnlistan.

13. Välj operatorn Lika med och värdet Sverige.
14. Klicka OK.

15. Klicka OK.
16. Klicka OK igen.

17. Klicka Spara.
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Före
Så här såg det ut i Caesar CRM innan Informationsvyn aktiverades.

Alla intressenter från alla länder visas tillsammans med alla affärer.

Efter
Det här är resultatet i Caesar CRM efter det att Informationsvyn blev aktiverad.

Alla intressenter visas, men bara affärerna på svenska intressenter.
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Fältinställningar
Du vill t.ex. ange budgeterat belopp i en affärsdialog. För att kunna göra det så
behöver du visa ett nytt numeriskt fält; du väljer fältet ”Extratal 1”.

Du ställer in fältet som Visa = Ja i Fältinställningar, och bestämmer därmed att
det ska vara standardvärdet för fältet. Du döper om fältet till ”Budget”. Fältet
kommer nu vara synligt och kunna användas i alla delar av systemet.
Du har två olika Sales-applikationer: Säljare och Innetjänst. Det bestäms att bara
använda det nya fältet i applikationen Säljare, så du behöver dölja det överallt
annars. Du sätter då fältet till Visa = Nej under fliken Applikation > Fält för
applikationen Innetjänst (och åsidosätter därmed <Standardvärde>).
För Säljare kommer fältet visas i en dialog kopplad till tre faser. I sista fasen ska
fältet vara tvingande. Du lägger då till fältet i Dialoger > Design information och
sätter det som Tvingande = Ja.
För Innetjänst upptäcker du att fältet fortfarande behöver synas i en dialog: den
som kopplats till affärstypen ”Lead”. Du lägger då till fältet under Dialoger >
Design information och sätter det som Visa = Ja (och åsidosätter därmed
applikationsinställningarna).
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Dokument - Skapa dokumentmall
I det här exemplet kommer en ny dokumentmall att skapas för att användas i
dialogen för Affär.

Skapa en Systemrapport
1. I Saint Designer, välj Ny > Systemrapport.
2. Välj ett Urval med Affärer som måltabell.

3. Ge rapporten ett Namn och en utförlig Beskrivning.
Tips! Eftersom systemrapporter används på många olika ställen i systemet,
kan det vara en bra idé att skapa en Kategorikod för att märka upp vad de
används till.
I det här exemplet används en kategorikod som heter ”Dokumentmallar”.
4. Klicka på fliken Kolumner.

5. Välj de kolumner du vill använda i din dokumentmall.
De här kolumnerna kommer att konverteras till kopplingsinstruktioner i
dokumentfilen.
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6. Klicka på fliken Filtrering.
7. Lägg till ett Kriterium för AffärsID-kolumnen (nyckel).
8. Sätt Värde till <Aktuell affär> och kryssa i valet Ignorera aktuell om den
inte är satt.

9. Klicka Förhandsgranska för att se data.
10. Spara Systemrapporten.
För mer information om systemrapporter, se utbildningsmaterialet för Saint
Designer.
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Skapa en Mall
11. Gå till Inställningar > Dokumentmallar i navigationslistan.
12. En lista över alla standardmallar kommer att visas.

13. Klicka Ny…

14. Ange ett Namn och en Beskrivning (och ikon).
15. Välj “Kolumnnamn” som Kopplingsinstruktionsformat.
16. Klicka Spara.

Visa
17. Kryssa i rutan för Dialoger.

18. Ange “Affär” som Dialogtyp.
19. Välj <Alla> för att använda mallen i samtliga Dialoger för Affär.
20. Klicka i fältet Systemrapport.
21. Välj den Systemrapport som skapades tidigare och klicka Stäng.
22. Spara dokumentmallen.
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Filer
23. Gå till sektionen Filer i mallen.
Det är här själva filen som innehåller kopplingsinstruktionerna skapas
(hämtade från systemrapporten).

24. Klicka Ny > Skapa ny.

25. Kryssa i Lägg till gruppering for att visa resultatet hierarkiskt t.ex.:

26. Välj vilken Typ av mall du vill skapa. I det här exemplet har vi valt en
Word-mall, men det går lika bra att skapa en för Excel.
27. Välj det Språk du vill skapa mallen för (alla språk som är installerade i
databasen är tillgängliga).
28. Klicka Skapa.
29. MS Word kommer att fråga efter åtgärder via följande meddelanden:

Klicka Ja (Yes).

Klicka OK.
Dokumentet öppnas i Word med infogade kopplingsinstruktioner.
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Du kan nu anpassa mallen så att den ser ut som du vill.
30. Spara dokumentet när du är klar.
31. Spara Dokumentmallen.
32. Den nya mallen har nu skapats och kan användas från Affärsdialogen i
Caesar CRM.
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Att Lägga till nya fält
Man lägger till nya fält till en mall genom att först lägga till kolumner till
systemrapporten
Man når rapporten från Dokumentmallen genom att klicka på länken
Förhandsgranska under fältet Systemrapport.

När den nya kolumnen lagts till i Systemrapporten, och Dokumentmallen är
sparad, kan man använda den nya kolumnen.
1. Klicka Visa kopplingsinstruktioner i sektionen för Filer för att öppna
mallen.

Kryssa i Lägg till gruppering for att visa resultatet hierarkiskt t.ex.:

2. Klicka Skapa.
3. Öppna dokumentfilen i Word.
4. Klicka Tillåt redigering.
5. Redigera ditt dokument och Spara det på disk.
6. Stäng MS Word.
7. Gå till Filer i Dokumentmallen i Caesar Admin.
8. Klicka på din dokumentfil.

9. Klicka Ladda upp fil.
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10. Leta upp och Öppna dokumentfilen du redigerade i steg 5.

11. Filen läggs in för uppdatering.

12. Klicka OK för att ersätta den gamla dokumentfilen med den nya.

13. Klicka OK.
14. Spara Dokumentmallen.
Din dokumentmall har nu blivit uppdaterad och kan användas under
Dokumentfliken i Caesar CRM.
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Dokument - Skapa ett dokument utan ActiveX
Skapa ett dokument
1. Välj fliken Dokument.
2. Klicka Ny > Skapa nytt.
3. Välj en mall som du kopplat till dialogen (eller välj Annan fil… för att
bläddra fram en gammal mall).

4. Skriv in ett Namn (och en beskrivning) på dokumentet.

5. Klicka Skapa.
6. Dokumentet är nu skapat och tillagt i dokumentlistan.

Visa (eller redigera) dokumentet
1. Klicka på dokumentet i Dokumentlistan och välj Ladda ner fil.

2. Välj var du vill lägga dokumentfilen med hjälp av valet Spara som
längst ner i din webbläsare.

3. När filen är sparad på vald plats, så kommer följande meddelande att
visas i din webbläsare:

4. Klicka Öppna för att se innehållet.
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Ladda upp ändringar
När du har redigerat dokumentet i Word eller Excel ska ändringarna laddas upp
till servern.
1. Välj dokumentet i Dokument-listan.
2. Välj Ladda upp fil.

3. Klicka Välj fil… för att hämta ditt ändrade dokument.

4. Leta rätt på filen och klicka Öppna (eller dubbelklicka på filen).
5. Filen/dokumentet har nu lagts till för uppladdning till
dokumentmappen i Caesar CRM.

6. Klicka OK för att ersätta befintlig fil/dokument.

7. Klicka Stäng.
8. Ditt uppdaterade dokument har nu laddats upp på servern.
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Övergångar mellan Faser
Det finns många sätt att använda olika typer av övergångar. Alla varianter
kommer dock inte att kunna beskrivas i det här dokumentet då det beror på vilka
flöden man vill skapa.
Nedan följer ett exempel som beskriver ett arbetsflöde med faser som har olika
övergångstyper.

Förutsättningar
Alla faser visas enligt inställningarna under Dynamiska koder.

Det betyder att man kan se alla faser i alla dialoger i arbetsflödet. Men beroende
på transaktionstyp så kan man förhindras att flytta mellan alla de faser som
visas.
Övergångarna mellan faserna är inställda enligt nedanstående:

1 Lead - Ingen
En affärsmöjlighet har identifierats och du skapar en ny Affär av affärstypen
”Lead”.
Alla tvingande fält fylls i när affärsmöjligheten skapas.

När du sparar så visas Lead-dialogen med alla fält ifyllda.

Understrykningsstrecket nederst på fas-knappen visar att du befinner dig i Leadfasens dialog och kan arbeta med de fält som finns tillgängliga där.
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Påföljande faser visas för att ge dig en översikt över hela arbetsflödet.
I det här skedet kan du bara flytta till fasen ”Offert”, vilket kontrolleras av
följande övergångsinställning:

Det markeras också av den skarpare, tydligare ramen runt fas-knappen.

Alla andra faser har en ljusgrå (”oåtkomlig”) ram, vilket betyder att du inte kan
flyta manuellt till någon av de faserna.
När övergångstypen Ingen används, och affären har flyttat till nästa fas, kan du
inte längre gå tillbaka till den föregående fasen från någon annan fas t.ex. från
Offert eller Order, vilket beskrivs i följande steg.

2 Offert - Dialog
När övergångstypen Dialog används, måste man ange information i den dialog
som är kopplad till fasen man flyttar till, och sedan Spara för att kunna flytta
vidare till nästa fas.
1. När du är klar med datat i Lead-dialogen, så går du till nästa fas genom
att klicka på fas-knappen Offert.

2. Dialogen för Offert-fasen visas med tvingande fält och ett meddelande
om att du måste fylla i data.
Inga andra faser visas utan du kan bara se den fas du arbetar med just
nu.
3. Ange data i de tvingande fälten.
4. Klicka Spara.
5. Alla faser i arbetsflödet visas igen och du stannar kvar i dialogen för
Offert-fasen.
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6. För att kunna flytta till nästa fas, måste du klicka på knappen för
Order eller Avslag, beroende på svaret på offerten.
Även om fasen Lead visas här, kan du inte längre flytta tillbaka till den
fasen. Det styrs av övergångstypen Ingen, också markerat via den
ljusgrå ramen kring fas-knappen.
7. Klicka på Order-knappen för att gå vidare till fasen Order.

3 Order – Åtgärd
När övergångstypen Åtgärd används, har man tillgång till många olika verktyg
som kan användas vid förflyttning mellan faser. Det man kan göra via
Åtgärdsfunktionaliteten finns beskrivet under kapitlet Åtgärder ovan.
I det här exemplet används möjligheten att skapa en anpassad dialog.
Vid klick på Order-knappen, så visas följande dialog med två tvingande fält: Total
och Avslutsdatum.

Ange begärd information and klicka OK.

Fälten har nu uppdaterats och du förflyttas direkt till Orderfasen.
Alla andra faser är fortfarande synliga men man kan inte längre flytta till någon
annan fas i arbetsflödet.
Om man inte vill se fasen Avslag i flödet, eftersom den är överflödig (affären har
blivit till order) så styr man det genom att inte visa Avslagsfasen vi
inställningarna för Dynamiska koder, t.ex.:
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Då visas istället den här dialogen:

Åtgärdsinställningar – Order
Nedan visas inställningarna gjorda för den Åtgärd som används i den här
fasövergången.
1. Information

2. Visa
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3. Åtgärd - Dialog

För att göra det lättare för användaren att ange rätt information så visas bara de
tvingande fälten för just den här fasen i Åtgärdsdialogen (Total och
Avslutsdatum)
Det ger användaren en snabbare överblick av som ska göras och minskar antalet
klick som behövs för att flytta till påföljande fas.
Åtgärden flyttar direkt till nästa fas utan att man behöver klicka Spara och
därefter fas-knappen för att kunna komma vidare i arbetsflödet.
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