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1. RoleAdmin-veiledning 

1.1. Innledning 
Last ned arkivet som inneholder RoleAdmin-applikasjonen, pakk den ut og installer applikasjonen på 

vanlig måte. 

1.2. Pålogging 
Når applikasjonen har startet, får man opp et Oracle-påloggingsvindu hvor man skriver inn 

brukernavn og passord. 

 

Merk at dette påloggingsvinduet skiller seg fra vinduet du får opp når du starter de vanlige MUSIT-

applikasjoner. 

1.3. Åpningssiden 
Åpningssiden (startvinduet) i applikasjonen inneholder en stor Grant-knapp øverst. Nedenfor ligger 

fire vinduer: All roles, Users for selected role, Roles for selected user og All users. Nederste linje 

inneholder aktivt brukernavn. 
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 Dersom den aktive brukeren er en administrator av en samling, skal han ha fått tilgang til alle 

brukere og roller som eksisterer for denne samlingen.  

1.4. Rolleadministrering 
Det er mulig å tildele (grant) og fjerne (revoke) roller for en eller flere brukere. Det er også mulig å 

lage en liste over hvem som har fått tildelt en gitt rolle, samt få en liste over roller tildelt en gitt 

bruker. 

1.4.1. Hvordan jobbe med roller 

I vinduet All roles finnes tre kolonner som viser navn på den aktive samlingen, samt navn på 

skjemaet hvor rollen ligger og rollenavnet. 

Det finnes følgende funksjoner i rolleadministrering: 

1 ) Hvordan finne alle som har fått tildelt en gitt rollle? 

- Klikk på en rolle og alle som har fått tildelt denne rollen vises fram i vinduet Users for selected role. 

Her kan vi se brukernavn (Oracle-navn), fullt brukernavn, institusjon, gruppenavn og den gitte rollen. 
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2) Hvordan fjerne (revoke) en rolle fra en gitt bruker? 

- Etter å ha funnet listen over brukerne som har denne rollen, velg brukeren som ikke skal ha rollen 

og klikk knappen Revoke. 

 

3) Hvordan tildele (grant) en rolle til en gitt bruker? 

- Marker en rolle og brukeren som skal tildeles denne rollen og klikk på knappen Grant. 

 

Navnet til brukeren kommer i listen Users for selected role. 

 

Man kan utføre alle disse operasjonene samtidig for flere brukere og flere roller. Marker flere rader 

ved å klikke med musa samt holde Ctrl-knappen nede. 

1.4.2. Hvordan jobbe med brukere 

En kan få list over alle roller som hører til en bruker: 

- Velg en bruker. Dersom brukeren har en eller flere roller i den aktive samlingen vises den/de i 

vinduet Roles for selected users. 
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1) Til å ta vekk en rolle fra brukeren: 

-Velg denne rollen i vinduet Roles for selected users og klikk knappen Revoke over vinduet. 

1.4.3. Å jobbe med flere roller/brukere samtidig 

Til å administrere flere roller eller brukere samtidig bruker man Ctrl- og Alt-tastene. 

1) Flere roller og en bruker 

For å tildele (grant) flere roller til en bruker markerer man de rollene som skal tildeles i vinduet All 

roles, velger en bruker i vinduet All users og bruker tasten Grant. 

 

Vinduet Users for selected role viser alle brukere som har blitt tildelt siste rolle i vinduet All roles. 

For å fjerne (revoke) flere roller for en bruker benytter man vinduene All users og Roles for selected 

user. Velg den angitte brukeren og rollene. 
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Trykk på tasten Revoke i vinduet Roles for selected user. 

 

2) En rolle og flere brukere 

For å tildele flere brukere samtidig en gitt role markerer man rollen i vinduet All roles, velger 

brukerne i vinduet All users og klikker tasten Grant. Resultatet vises fram i vinduene Users for 

selected role og Roles for selected user. 
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Roles for selected user viser rollen kun for siste bruker i listen i vinduet All users. 

For å fjerne en gitt rolle fra flere brukere benytter man vinduene All roles og Users for selected role. 

Marker den angitte rollen og velg brukerne som skal ha rollen fjernet. 

 

Klikk deretter på tasten Revoke. 
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3) Flere roller og flere brukere  

For å tildele flere gitte roller til flere brukere velger man rollene i vinduet All roles og markerer de 

utvalgte brukere i vinduet All users. 

 

Klikk Grant. 
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Det finnes ikke én enkel måte til å stryke (revoke) alle de angitte rollene hos flere brukere samtidig. 

Men man kan stryke en og en rolle for flere brukere samtidig slik det er beskrevet i punkt 2. 


