Kvikguide: Opsætning af subscriptions i LDVs Reporting Services (SSRS)
Hvad kan man med subscriptions?
Med subscriptions kan du oprette automatiske træk af en standardrapport i LDV og dele den med andre.
Ved oprettelsen angives, hvor ofte rapporten skal trækkes og med hvilke parametervalg. Derudover angives
hvordan og med hvem rapporten skal deles. Der er to muligheder for deling:
(1) Automatisk afsendelse af email
Standardrapporten sendes via email til de modtagere, der angives ved oprettelsen. Her vælges
også, om emailen skal indeholde et link til rapporten eller have rapporten vedhæftet. Førstnævnte
kræver, at modtageren har LDV-adgang.
(2) Fildeling i en fællesmappe
Standardrapporten placeres automatisk i en fællesmappe på netværksdrevet. Alle med adgang til
fællesmappen, vil kunne tilgå rapporten.

Opmærksomhedspunkter ved brug af subscriptions
Vælger I at benytte subscriptions, skal I være opmærskomme på følgende:


Vedligeholdelsesansvar
Subscriptions giver mulighed for at sende/dele LDVets data med folk, der ikke har adgangsrettigheder
hertil. Derfor følger der et vedligeholdelsesansvar med opsætningen af subscriptions. Ansvaret består i
løbende at kontrollere, at oprettede subscriptions (fortsat) har de rette modtagere.



Funktionalitetstab
Funktionaliteten ”Brugerrettigheder på én dimension”, der tilgås via rapporten ”Indstillinger af LDV”,
virker ikke, når LDVet er opsat til subscriptions.



Emails sendes ukrypteret
Subscriptions, der oprettes som emails med rapporten vedhæftet, sendes ukrypteret.

Opsætning af LDV til subscriptions
Oprettelse af subscriptions kræver, at LDV er opsat hertil. Moderniseringsstyrelsen anbefaler, at I inden
opsætningen indhenter godkendelse hertil hos LDVets dataejere. Anbefalingen skyldes, at subscriptions
giver mulighed for deling at LDVets data, jf. også opmærksomhedspunkterne ovenfor.
Driftes I hos KMD eller SIT, kan I bestille opsætningen på mail hos modstoko@modst.dk.
Drifter I selv, kan I få jeres systemadministrator til at forestå opsætningen.
Systemadministrator skal tilgå LDVet via Reporting Services. I menubjælkens øverste, venstre hjørne vælges
”Details View” og dernæst datakilder, hvorfra datakilden til datamarten vælges.
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Username og password på en SQL- eller windowsbruger angives. Brugeren skal have datareader-adgang til
datamarten. Bemærk, at såfremt en windowsbruger angives, skal der også sættes hak i ”Use a Windows
credentials when connection to the data source”.

Oprettelse af subscriptions
Når LDVet er opsat til subscriptions, kan I oprette en subscription ved at vælge ”Subscribe” i menupunktet
ud for en standardrapport. Herefter vælger I mellem E-Mail eller File share.

Se denne vejledning (fra tips&tricks ved ”Gå-hjem-mødet” i 2013) for en nærmere gennemgang af, hvordan
de to typer subscriptions oprettes i LDV.
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