NOTAT

DATO: 29. marts 2021
PROJEKTNR.: 4011
LGC

Vedr.: Download og anvendelse af DANVAs
informationsmodeller
Dette dokument indeholder en beskrivelse af hvorledes de enkelte begreber med tilhørende attributter, relationer og koder kan filtreres i informationsmodellen.
Filtreringsfunktionaliteten er implementeret via Excel standardfunktionalitet ved anvendelse af
makroer. Da makroer ikke er understøttet i webudgaven af Excel, forudsættes det at informationsmodellen downloades og afvikles lokalt via desktop Excel.
Første skridt er, at aktivere hovedfanen ”Udvikler” i desktop Excel.
Aktiver hovedfanen ”Udvikler” i desktop Excel
1. Åben Excel og vælg “Filer” > “Indstillinger” > “Tilpas båndet“.
2. Under “Hovedfaner“, sæt flueben ved “Udvikler” optionen.
3. Vælg “OK“.
Denne konfiguration skal kun foretages én gang, den huskes næste gang desktop Excel åbner.

Download informationsmodellen
1. Herefter aktiveres ”Informationsmodel (makro)”, som angivet med den blå pil.

Informationsmodellen loades nu i browseren i Excel-web versionen.
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2. Vælg ”File” > ”Save as” > ”Download a Copy”, herefter downloades filen lokalt, vælg
gerne defaultplaceringen ”Overførsler”.
Åben informationsmodellen
1. Åben den downloadede informationsmodel i desktop Excel.
2. Vælg ”Aktiver redigering” i den gule topbjælke.
3. Dialogboksen ”DANVA Begrebsoversigt” loader automatisk, klar til brug.

4. Hvis dialogboksen lukkes (via krydset i øverste højre hjørne), kan den åbnes igen via
”Hovedfaner”. Vælg ”Udvikler” > ”Makroer” > ”VisBegreber”, hvorefter dialogboksen
”DANVA Begrebsoversigt” loader.

Filtrer på et begreb
1. Dobbeltklik på et begreb i dialogboksen.
Resultatet fremgår af fanerne ”Begreb”, ”Attribut”, ”Kode” og ”Relation”, der nu er filtreret til udelukkende at indeholde information vedr. det valgte begreb.
2. Sættes flueben ved ”Inkl. nedarvning”, vises det valgte begreb inkl. de begreber, hvorfra det nedarver.
3. Ved aktivering af knappen ”Vis alle” fjernes de anvendte filtre.
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