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Kursinnhold – Discoverer Plus
•

Litt om rapportverktøyet Discoverer 11i
– Beskrivelse
– Håndbøker – brukerstøtte
– Forskjelllige brukertilkoblinger (UiB, UNI, Rand, PA, Egne mm)
– Økonomisystemene ved UiB

•

Ulike parametre ved bestilling av rapporter
– Litt om økonomimodellen ved UiB

•

Hvordan ta ut rapporter i Discoverer Plus
– Bestille rapport, legge inn parametre, eksportere til forskjellig filformat og skrive ut

•

Gjennomgang av de forskjellige typer rapporter som finnes i rapportbasen

•

Formatering i Discoverer Plus
– Endre oppsett, endre rader og kolonner, sortere og summere

•

Pålogging til PAUIB og kort gjennomgang av PA-rapporter
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Litt om rapportverktøyet Discoverer 11i
• Egen rapportbase
– Rapportdatabasen er skilt fra produksjonsbasen Oracle Financial (OF)
– Rapportbasen driftes av UiOs IT-avdeling

– Kopi av produksjonsbasen tas hver natt og legges over i rapportbasen
• Data i rapportbasen er alltid en dag gamle
• Unntak:
BW-og R- rapportene er i sann tid

• Rapportbasen inneholder data fra og med 1.1.2003
– Data fra 2006 vil vise riktig beløp for artsklasse, men kan vise feil på enkelte
artskonti (pga ny artskontoplan)
– Data fra perioden før 2003 finner en i ‘Discoverer Term 1999-2002’

Brukerstøtte - håndbøker
•

Brukerstøtte ved uttak av rapporter
– Brukerstøtte Regnskap tlf 8-3500, betjent mellom kl. 9.00 – 14.30
– IssueTracker: http://bs.uib.no logg saken under Regnskap/Rapporter

•

Arbeidsstøtte/Økonomi og Innkjøp/Annen informasjon/Rapporter
eller med direkte link: http://www.uib.no/foransatte/36351/rapporter

Rapporthåndbok (oppdatert 19.05.2011)
Rapporthefte – nye rapporter i Discoverer (oppdatert 26.09.2013)
henter data om årsverk, studieproduksjon, publisering og arealbruk.
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Oracle Økonomisystem og tilstøtende moduler
Hver natt
overføres data
fra alle moduler

Rapportdatabase
(Discoverer Viewer)
(Discoverer Plus)

Skanning & e- faktura
(E&H)

- BW-rapp. er i
sann tid

Fakturabehandling
(IP)
Utgifter
Bestilling
(PM)

Leverandørreskontro
(AP)
Anleggsregister
(FA)
Hovedbok
(GL)
Innkjøps-

Kundereskontro
(AR)
Elektronisk
arkiv

system
Lønnssystem

Personalsystem

Prosjektmodul
(PA)

Inntekter

Lønnsog
personalsystem
(PAGA)

Oversikt over Oracles Økonomisystemer
– hvilke systemer har vi ?
•

Oracle Application (OA)
– Kundemodul (AR)
(reskontro for utgående fakturering til våre kunder)

– Leverandørmodul (AP)
(reskontro for inngående faktura. Data overføres fra BasWareIP)

– Anleggsregister (FA)
(utstyrs- og anleggsregistrering av eiendeler)

– Prosjektmodulen (PA)
(forsystem i OA for all bilagsbehandling av bidrag og oppdragsfinansiert virksomhet (BOA))

– Hovedbok (GL)
(alle føringer i modulene blir overført til GL.

•

Tilknyttede applikasjoner
– BasWare:
• Invoice Prosessing (IP)
(system for inngående faktura fra våre leverandører)

• Purchase Management (PM)
(bestillingssystem – alle bestillinger som er mulige å forta herfra skal foretas i PM)

– PAGA
(lønnssystem. Alle lønnsutbetalinger skjer i PAGA)

– Rapportverktøyet Discoverer Viewer og Discoverer Plus (henter data fra OA og BW)
– ADI (Excelbasert verktøy som brukes til innlasting av regnskap- og budsjettdata til OA)
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Forskjellige brukertilkoblinger - UiB

UiB-brukere - flere tilkoblinger:
PAUIB (data fra PA-modul)
UiB (data fra: OA)

Forskjellige brukertilkoblinger - Randsonefirma

Andre randsone - tilkoblinger:
RAND (data fra: OA)

UniResearch AS - flere tilkoblinger:
UNI-GL (data fra OA)
UNI-PA (data fra PA-modul)
UNI-adm (data fra: OA – beregnet på uni/adm)
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Pålogging Discoverer Plus (1/5)
Logg deg inn ved å følge denne linken:

https://adm.uib.no

Innlogging:
1. Logg deg på med ditt UiB-brukernavn og passord
2. Klikk på ‘Sign on’

Pålogging Discoverer Plus (2/5)
Logg deg inn ved å følge denne linken:

https://adm.uib.no

Innlogging:
3. Velg ikonet Discoverer Plus
4. Logg deg på med UiB-brukernavn og passord (én gang til..)
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Pålogging Discoverer Plus (4/5)
Logg deg inn ved å følge denne linken:

https://adm.uib.no

Innlogging: 5. Velg Brukertilkobling

6. Klikk på linken (her: ‘UIB’)

Pålogging Discoverer Plus (4/5)
Logg deg inn ved å følge denne linken:
https://adm.uib.no

Innlogging:

7. Fyll inn passord

8. Trykk ‘Start’
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Pålogging Discoverer Plus

(5/5)
- du er nå logget inn mot riktig firma/database

Finn tilgjengelige rapporter:
9. Velg ‘Åpne en eksisterende arbeidsbok’

10. Trykk ‘Bla gjennom’

Forskjellige type rapporter
- Brukertilkobling

UIB

A - Anleggs-/utstyrsrapporter
B - Budsjettrapporter
BW- BasWare-rapporter
D - Detaljrapporter/Transaksjonsrapporter
K - Kundemodulrapporter
L - Leverandørmodulrapporter
R - Registerrapporter
S - Styringsrapporter/Saldorapporter

– Brukertilkoblinger PAUIB
– Brukertilkobling RAND
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Forskjellige type rapporter – UIB
S – Styringsrapporter/saldorapporter
S11 - Artsregnskap (3 ulike: vanlig, pr. mnd og tidsserie)
S12 - Stedregnskap (2 ulike: vanlig og U.dir)
S13 - Prosjektregnskap (2 ulike: vanlig og aktivitet etter fin.kilde)
S14 - Analyseregnskap
S15 - Investeringer
S20 - Råbalanse
S21 - Prosjektsaldorapport
Velg ulik artsdetaljering innenfor hver rapport:
- inntekter/kostnader
- pr. artsklasse
- pr. art

UIBs økonomimodell – Virksomhetsområder
UiB
Grunnbevilgning (GB)

Grunnbevilgning
Annuum (GA)
Prosjekt 000000

Grunnbevilgning
Prosjekt (GP)
Prosjekt 700000 – 799999

Bidrags- og Oppdragsfinansiert Aktivitet
BOA
Bidragsaktivitet
Prosjekt
100400-699999
Samlepro. PA:
199995 NFR
219995 Statlige
299995 Kom./fylk
399995 Organ.
469994 Gavefor.
469995 Gaver
499995 Næringsl
599995 Stiftelser
639994 EU
639995 EU
699995 Annen

Oppdragsaktivitet
Prosjekt 100000100399
Samleprosjekt fra
PA:
100005
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Virksomhetsområder – prosjektsegmentet
- UiBs økonomimodell fom 2009

T

GB

BOA

’T’
’GB’
’GA’
’GP’
’BOA’
’BA’
’OA’

GA

000000

GP

700000-799999

OA

100000-100399

BA

100400-699999

= Total
= Grunnbevilgning (både annuum og øremerkede prosjekter)
= Grunnbevilgning annuum
= Grunnbevilgning prosjekter
= Bidrags- og oppdragsaktivitet
= Bidragsaktivitet
= Oppdragsaktivitet

Ved bestilling av Saldorapporter – bruk parameter ”Område”

Forskjellige parametre – saldorapporter (1/2)
•

Periode
• ’År’: ’2016’ (regnskapsdata for år 2016 – data fom 2003 kan hentes)
• ’Regnskap pr måneds nr.’: ’3’ (regnskapsdata for jan+feb+mars)

•

’Budsjettnavn’
• B1 Hovedtildeling
• B3 Tillatt brukt/ tildelt budsjett / det offisielle budsjettet
• B4 Budsjettprognose / skyggebudsjett

•

’Sted’
• Din stedkode / dine ansvarssteder

•

Prosjektsegmentet – 3 valg
• ’Område’ Nåværende økonomimodell (etter 2009)
• ’Prosjekt’ fra – til prosjektnummer i GL Hovedbok
• ’Virksomhet’ Tidligere økonomimodell (før 2009)
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Forskjellige parametre – saldorapporter (2/2)
•

’Saldouttrekk’
• ’T’
= Totalt/Alle resultatarter (3000-9999)
• ’I’
= ”Instituttarter” dvs arter utenom fastlønn, sosiale kostnader mv.
• ’F’
= ”Fakultetsarter” dvs kun fastlønn, sosiale kostnader mv.
F = Fakultetssaldo (fastlønn mv.)
Artene: 5001 – 5009, 5021 – 5029, 5041 – 5049, 5052 – 5059, 5081 – 5089, 5091 -5099,
5131 – 5139, 5141 – 5149, 5181 – 5189, 5221 – 5259, 5301 – 5309, 5361 – 5369,
5372 – 5373, 5401 – 5499, 5702, 5712, 5721 – 5729, 5801 – 5899, 5921 – 5929,
5931 – 5939

•

’Analyse’
• Dine analyseverdier fra – til

•

’Motpart’ – aktivering av eiendeler, artskl. 4, merkes med
• 00 uten aktivering
• 81 kun aktiverte
• % begge deler/alle føringer

motpart 81

Hvordan ta ut rapporter i Discoverer (1/6)
Velg rapport

• Finn ønsket rapport
- Trykk på plusstegnet
foran ønsket rapport
- du får frem hvilke ark
rapporten er laget i
(eks I-K-O, Artsklasser eller Detalj
art, Tidsserie)

•Velg Åpne
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Hvordan ta ut rapporter i Discoverer Plus (2/6)
Velg parametre
•Velg rapportparametre
– velg de avgrensninger som gjelder for
din rapport
(År, mnd, dato, sted, prosjekt, analyse, art,
kunde, selger, leverandør)

Velg OK for å sette i gang
rapportbestillingen.
Parameterveiviser
De fleste rapportene har
parametere. Her avgrenser du
rapporten.
Fyll inn ønskede verdier i alle
parametre (enten to
apostrofer eller ingen).
Nederst finner du feltet
Beskrivelse med beskjed om
hvordan feltet skal fylles ut

Hvordan ta ut rapporter i Discoverer Plus (3/6)
Spørringen starter
•Spørringen starter
Det kan ta litt tid, alt etter hvilke kriterier
du angir og hvilken rapport.
Du kan Avbryte prosessen dersom du har
lagt inn feil parametere eller angrer
bestillingen.
• Her er det bare å vente litt
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Hvordan ta ut rapporter i Discoverer Plus (4/6)
Fått opp en rapport
- her: S11 Artsregnskap

rapportparametre

Sideelementer

detaljeringsgrad

Hvordan ta ut rapporter i Discoverer Plus (5/6)
Noen funksjoner (/snarveier) i Disc. Plus

Overfør data til
Excel/HTML

Forhåndsvisning
Skriv ut
rapporten

Oppdater
arket
– ny spørring

Åpne ny
arbeidsbok/
rapport fra mal

Ny summering

Ny beregning

Ny parameter

Ny betingelse
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Hvordan ta ut rapporter i Discoverer Plus (6/6)
Ny spørring?
Ny spørring gjøres ved
å oppdatere arket på
nytt
•
Klikk på ikonet
Oppdater ark
•

Legg inn nye
parametere

•

Utfør ny spørring
ved å klikke på
OK

Tips og triks i Discoverer Plus
•
•
•
•
•

Formatering i skjermbildet
Sletting av kolonner
Sortering
Summering
Overføring av data til Excel- og HTML-format
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Tips og triks i Discoverer Plus (1/10)
Formatering av
skjermbildet
Muligheter :
•
Endre rekkefølge på
kolonner
(ved å dra og slippe)

•

Flytte kolonner opp
til og ned fra
”Sideelement”
(ved å dra og slippe)

•

Angre?
- Rediger/Angre
rediger ark
- eller bestill
rapporten på nytt

Tips og triks i Discoverer Plus (2/10)
Formatering
av skjermbildet

Flytt til Sideelement :
•
Dra kolonnen ”Sted”
opp i Sideelementer
(ved å dra og slippe)

•

Tabellen blir sortert
slik at kun
informasjon/data om
valgte Sted vises i
tabellen

•

Endre Sted?
- Velg nytt Sted ved
å bruke rullgardinen
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Tips og triks i Discoverer Plus (3/10)
Sletting
av kolonner
Flere måter å slette
Kolonne på:
Alt 1.
Marker kolonnen som
skal slettes
Høyreklikk og velg:
Fjern fra regneark
Alt 2.
Marker kolonnen som

-

skal slettes
Trykk Delete

Angrer du med en gang?
-

Velg Rediger/Angre
rediger ark

Tips og triks i Discoverer Plus (4/10)
Gjennopprett
slettet kolonne?

•

Velg i menyen
Rediger/her: Angre
side

•

Du kan kun gjøre den
siste endringen du har
gjort

•

Ellers må du kjøre
spørringen på nytt
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Tips og triks i Discoverer Plus (5/10)
Sortering

2.

Flere måter å sortere på:
•

Marker ønsket kolonne

Alt 1 Høyreklikk på kolonnen og
velg ønsket sortering fra
menyen:
Gruppesortering
Sorter min til maks
eller ..maks til min

1.

Alt 2 Velg en av funksjons-

knappene A-Z eller Z-A
•

Lystrer ikke rapporten?
Da ligger rapporten inne med en
gruppesortering som overstyrer
ditt ønske. Den må da endres.

Tips og triks i Discoverer Plus (6/10)
Gruppesortering

Lag eller rydd i Gruppesortering:
•

Velg Verktøy/Sorter
Du får opp en boks hvor en
kan velge mer detaljert
sortering ved å:

-

Dra eksisterende kolonner til
ønsket prioritet
Bruk knappene til høyre
Legg til (legger til kolonner fra
rapporten)

Slett (fjerner kolonner)
Flytt ned (flytter kolonner).
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Tips og triks i Discoverer Plus (7/10)
Summering
Summering i Discoverer Plus kan
man aktivere/deaktivere
summer eller lage nye totaleller delsummer:
•

Velg
- enten ikonet Ny Sum/Sum
- eller Verktøy/Summer/Ny
Du får opp en boks hvor en kan
lage den total- eller delsummering en ønsker. En kan
lage flere summeringer. Du må
ta stilling til:

-

Elementet du ønsker opprette
summering for
Hvilken type sum?
Totalsum/delsum?
Formatering av skrift?

•

Velg OK

Tips og triks i Discoverer Plus (8/10)
Flere summeringer
Man kan lage flere summeringer
Da legger du i så fall til en ny
summering for eksempel slik:
1. gang: Delsum pr. utstyrgruppe
2. gang: Totalsum for anleggsmidler
for et valgt sted
•

Fjerne summering?
- Velg menyen Vis/Rute med
tilgjengelige elementer
- Under fanen Beregninger finner
du summeringene
- Fjernes ved å høyreklikke og velg
fjern fra regneark

1.

2.

17

18.10.2016

Forskjellige type rapporter
- Brukertilkobling

UIB

A - Anleggs-/utstyrsrapporter
B - Budsjettrapporter
BW- BasWare - rapporter
D - Detaljrapporter/Transaksjonsrapporter
K - Kundemodulrapporter
L - Leverandørmodulrapporter
R - Registerrapporter
S - Styringsrapporter/Saldorapporter

– Brukertilkoblinger PAUIB
– Brukertilkobling RAND

A – Anleggs- og utstyrsrapporter
A61 Anleggsmodulrapporter (utstyr-avskriving-liste, avtemmingsutstyr,
avskriving pr. mnd og avskriving akkumulert)

18

18.10.2016

B – Budsjettrapporter
B11 Budsjett pr. mnd, B11 Budsjettrapport B1, B3 og B4
og B1 Budsjettdetaljer

R – Registerrapporter
R02 Segmentregister, R07 Kunderegister, R08 Leverandørregister
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D – Detaljrapporter
D22 Bilagsdetaljer (alle data fra GL, Instituttdata fra GL, drill til PA og
sum pr art/prosjekt/sted/kilde)

BW – BasWarerapporter
BW01 Faktura-ikke-konterte-uib, BW02 Fakturamottaker, BW03 Anviser
attestanter, BW04 Konterte-faktura-uib, BW05 Utstyrregistrering ADI,
BW06 Konterte-faktura-Div-Utvalg, BW07-IP-PM-Bruker og
BW08 Faktura ikke overført AP/Oracle
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Tips og triks i Discoverer Plus (9/10)
•

I alle ”BW”-rapportene er det mulig å få frem det skannede fakturabildet
som ligger i IP. BW04 er best egnet siden den gir alle fakturaer ført i IP
1

2
1.

Gå til kolonne ’Scanned Files’.
Klikk på blå pil og før pekeren over
nettadressen og klikk.

2.

Filen kan lagres.

Tips og triks i Discoverer Plus (10/10)
I alle ”BW”-rapportene er det mulig å få frem det skannede fakturabildet
som ligger i IP – BW04 er best egnet
• Fakturaen kan nå for
eksempel sendes som
vedlegg på e-post
• På denne måten kan
også de som ikke er
brukere i IP få sett/få
tilgang fakturaen
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K – Kundemodulrapporter
K31 Kundereskontro (m/ skannet faktura), K32 Forfalte faktura
og K33 Fakturaer som er purret

L – Leverandørrapporter
L41 Leverandørreskontro og L42 AP – ikke hovedbok GL
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FORSKJELLIGE TYPER RAPPORTER PAUIB

Brukertilkobling PAUIB
RDSBA-

Registerrapport
Detaljrapport
Saldorapport
Budsjettrapport
Avstemmingsrapport

FORSKJELLIGE TYPER RAPPORTER PAUIB...

Rapportene som henter data fra PA-modulen
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Hvilke rapporter når
•

Hvilke prosjekter har vi, hvilke aktiviteter, task-id etc?
• registerrapporter PA01R, PA15R

•

Hvor mye har jeg budsjettert på dette prosjektet?
• PA03B Budsjett

•

Løpende oppfølging av prosjektene
•
•
•
•

•

PA02D overvåke prosjektet i fht kostnadsført og inntektsført
D22 for å finne tallene igjen i GL
PA11A i fht avtalebeløp, kostnads- og inntektsført
PA04S sjekke om fremdriften er i hht budsjett

Rapportering ekstern (til oppdragsgiver)
• PA02D for å sjekke at kostnadsført = inntektsført. Ta deretter ut
• PA09S, men ta bort aktivitet 2UiB og vær nøye med periodisering

•

Hvor mye har jeg fakturert på prosjektet?
- og er det noen prosjekter jeg har glemt å fakturere?
• PA08D Fakturadetaljer, PA05S Inntektsregnskap, selve prosjektet

Hvilke rapporter når
•

Rapportering til prosjektleder – hvor mye har jeg igjen?
• PA04S Budsjett-Regnskap pr prosjektperiode som blant annet viser
kostnadsført på prosjektet, samt hva som er igjen
• Kan også benytte PA09S – men ta bort aktivitet 2UiB, og vær nøye med
periodisering. Sjekk også med PA02D rapport at der ikke er overforbruk på
prosjektet; dvs. at inntektsført = kostnadsført

•

Rapportering til Instituttledelse
• PA02D eller PA04S Budsjett-Regnskap pr prosjektperiode
• Obs sideelement finansieringskilde, aktiviteter UiB = egenfinansiering

•

Hvilke utgående fakturaer er innbetalt?
• K31 og K32 kundereskontrorapporter på brukertilkobling UiB
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Avslutt – Lukk Discoverer Plus
Husk ALLTID å logge deg av Discoverer Plus.
•Vi har et begrenset antall lisenser
• Dersom du bare bruker ’X’ for å avslutte er du fortsatt pålogget og bruker en lisens.

2.

1.

Avslutt – Lukk Discoverer Plus
•Først når du får denne meldingen er du logget av
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