
 

Bruger- og Rettighedsstyring i Mastra 
 

Som Mastra kontaktperson har du mulighed for  

 

1) at give mulighed for, at allerede oprettede kMastra-brugere kan få adgang til at se jeres data  

2) at oprette nye brugere, som kan læse og redigere i jeres data 

 

En Mastra-bruger, kMastra som iMastra, er identificeret ved et brugernavn, som typisk svarer til de 

initialer, vedkommende anvender i andre sammenhænge - brugernavnet har en begrænset længde, 

højst 10 karakterer, og består af bogstaver med evt. efterstillet tal; Mastra tager ikke hensyn til, om det 

er store eller små bogstaver, så JE1 er den samme bruger som je1. 

 

 

Giv adgang til ekstern bruger 

Hvis man skal give adgang for en allerede oprettet bruger til at se ens data, gøres det inde fra 

menupunktet "Giv adgang til ekstern bruger" under System-fanen (kun synlig for Mastra 

kontaktpersoner). Men der er en begrænsning, som man skal være opmærksom på 

 

Man kan kun bruge "Giv adgang til ekstern bruger" til at give adgang til brugere, som udelukkende har 

kMastra-læserettigheder. 

 

D.v.s., at du ikke kan bruge "Giv adgang ..." i forhold til konsulenter, som har iMastra-rettigheder i 

andre sammenhænge, f.eks. i forbindelse med arbejde, de udfører for Vejdirektoratet. 

 

Når man kommer ind i skærmbilledet, vil der blive vist en liste over eksterne brugere, som i forvejen 

har læse-rettigheder til jeres data - der vil typisk være en stribe VD-folk, og så specialbrugere som 

SDFE og OPEN_DATA, som har fået adgang, da der er et generelt almengyldigt behov for det. 

 



 
 
Med Ret-knappen ude til højre kan man redigere den periode, som rettighederne skal gælde for - 
ingen datoer betyder ingen tidsbegrænsning. 
 
Når man klikker på "Opret ny adgang" får man nedenstående skærmbillede 
 

 
Drop-down listen indeholder de kMastra-brugere med SE-rettigheder, man kan give adgang til. Når de 
har fået adgang til en kommunes data, kan de via "Dataejer" i øverste højre hjørne skifte over til 
kommunen, og på den måde køre kMastra som kommunens egne kMastra-brugere (dog uden at 
kunne ændre noget). Adgangen til kommunens data kan begrænses til en given tidsperiode, brug 
datofelterne til højre i skærmbilledet. 
 
Hvis man vil give adgang til en Mastra-bruger, som har mere end kMastra SE-rettigheder, skal man 
kontakte Mastra-supporten. 
 



 
 
Lokal brugeradministration (Lok. brugeradm.) 
 
I Lokal brugeradministration håndteres kommunens egne brugere. Når man trykker Søg i 
skærmbilledet, kan man se de Mastra-brugere, som er, og har været, tilknyttet kommunen. 
 

 
 
Man kan redigere i brugeren ved at klikke på Ret-ikonet. Man kan ikke rettet brugernavnet, men man 
kan f.eks give en bruger et nyt password, eller specificere en ophørsdato. 
 
Derudover er det muligt at slette en bruger med Slet bruger-knappen. 
 
Med Opret ny bruger får man adgang til at indlægge en ny Mastra-bruger: 
 



 
 
Loginnavn  
Må ikke være brugt i forvejen i Mastra - man får en fejl, hvis det er brugt. Man bør bruge mindst 3 
karakterer, og lade sig inspirere af brugerens eventuelle initialer i kommunen, og ellers brugerens 
navn, mellemnavne og efternavn. 
 
Adgangskode 
Detaljerede anvisninger er givet i boksen til højre for feltet. Efter oprettelse har brugeren selv mulighed 
for at ændre sit password. 
 
Beskrivelse 
Brugerens navn. Hvis det er en ekstern bruger, f.eks. en konsulent fra et ingeniørfirma, er det god 
kutyme at skrive firmanavnet efter brugerens navn. 
 
Email-adresse 
Brugerens email-adresse.  
 
Email-adresse til kvittering 
Skal ikke anvendes længere.   
 
Lukket dato 
Hvis der er tale om en tidsbegrænset adgang, skrives udløbsdatoen her. 
 
Kontaktperson 
Hvis feltet markeres, overdrager man kontaktperson-rollen til den, man er ved at oprette - der kan 
nemlig kun være én kontaktperson pr. kommune. 
 
Telefon 
Kan udfyldes med brugerens arbejdstelefonnummer. 



 
Rettigheder 
En bruger, som ikke skal kunne rette eller indlæse data, markeres som kMastra-Se og Nøgletal-Se. 
 
En bruger, som skal kunne rette målesteder og data, markeres som kMastra-Se, kMastra-Ret, 
Nøgletal-Se og Nøgletal-Ret. 
 
En Bruger, som skal kunne uploade data, men ikke tilrette målesteder, markeres som kMastra-Se, 
kMastra-Upload og Nøgletal-Se. 
 
 
NB! Ovenstående tager som udgangspunkt, at der er tale om en kMastra-kommune, men 
funktionaliteten er hel analog i en iMastra-kommune. 
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