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TrakaWEB gir deg muligheten til å lage ferdige grupper av enheter, slik at man kan gi en bruker 

tilgang til en eller flere slike grupper (kalt Enhets tilgangsgruppe) istedenfor å måtte huke av for hver 

enkelt enhet, når man registrerer en ny bruker.  Dette forenkler prosessen og sparer tid. 

Man kan selvfølgelig gi tilgang til en eller flere grupper, og så i tillegg, gi tilgang til enkelte andre 

enheter. 

NB! I Traka betegnes alle nøkler, kort, utstyr osv., som legges inn i systemet, som enheter! 

 

Slik etablerer eller redigerer du en slik Enhets tilgangsgruppe 

1. Velg ikonet for Enhets tilgangsgruppe på verktøylinja i TrakaWEB 

 

 

2. Da kommer dette bildet opp.  Her velger du den store, grønne plussen  oppe til venstre, om 

du skal lage en ny Tilgangsgruppe, eller du dobbeltklikker på aktuell linje, om du skal redigere en 

eksisterende Tilgangsgruppe. 

 

NB!  Redigerer du en tilgangsgruppe, vil disse endringene gjelde for alle som er tilordnet denne 

gruppen, automatisk og så fort du lagrer endringene. 

  

 

TRAKA WEB - 

ENHETS TILGANGSGRUPPER 



 side 2 
Traka Norge as 

Nedrevei 8, Bygg 111 

NO-3183 Horten www.trakanorge.no 

Tel. +47 33 04 00 44 

Epost: post@traka.no 

3. Da kommer du til dette bildet.  Er det en ny tilgangsgruppe, må du først gi den et navn og så  

lagre, før du får opp de andre fanene. 

 

Benytter du Regioner, må du nå først gå på Region fanen og velge hvilken region du skal jobbe med. 

 

4. Herfra velger du fanen, Enhets tilgang for å definere akkurat hvilke enheter som skal inngå i denne 

tilgangsgruppen. Trykk på fanen og dette bildet kommer opp. 

 

5. Her vil det eller de aktuelle skapene/systemene vises, med hver enkelt posisjon. Huk av det som 

skal være med i denne tilgangsgruppen,  lagre og lukk.  Du har nå laget en ny Enhets 

tilgangsgruppe. 

Her, som i alle andre tabeller i TrakaWEB, kan du bruke  for søk, endre tabell og filter. 


