
LOG IND 

 Gå til: ams.jurabibliotek.dk 

 Angiv samme brugernavn og 

kodeord som til Jurabibliotek.dk 

 Klik på ”Log in” 
 

 

MY ACCOUNTS 

Der åbner sig nu en øvre menu med tre 

faneblade. Du har kun adgang til fanen 

”Account”. 

 Klik på ”Account” 

 Vælg ”My accounts” (adgang til din 

egen individuelle konto samt til 

virksomhedens konto. Er du 

administrator for flere 

virksomheder/institutioner vil disse 

også fremgå på listen) 

 Vælg den relevante 

virksomhedskonto  

 

ACCOUNT DASHBOARD 

En ny menu (Account Dashboard) åbner 

sig for den pågældende virksomhed. 

Fanerne Members og Reports er af 

relevans for administrator.  

I denne vejledning gennemgås 

udelukkende brug af fanen Members, 

som benyttes i forbindelse med 

administration af licensnøgler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vejledning til administrator på Jurabibliotek.dk – ”Licensnøgler” 

Som abonnent på indholdet i Jurabibliotek.dk vælges som minimum én administrator i virksomheden. 

Administratoren får adgang til en afgrænset del af vores adgangsstyringssystem. Her kan administratoren 

administrere licensnøgler samt trække rapporter over virksomhedens brug af. Denne vejledning vedrører 

administration af licensnøgler. 

Administratoren logger på adgangsstyringssystemet med samme brugernavn og kodeord som til Jurabibliotek.dk, 

så det kun er nødvendigt at huske på én kode. 

Adgangsstyringssystemet tilgås her: ams.jurabibliotek.dk 

https://ams.jurabibliotek.dk/
https://ams.jurabibliotek.dk/


MEMBERS 

Under fanen ”Members” kan administratoren få en oversigt over udstedte licensnøgler, og hvem der har indløst 

hvilken, hvornår etc. Her kan administratoren endvidere nulstille en licensnøgle, dvs. frakoble licensnøglen fra en 

given bruger. Så snart licensnøglen nulstilles, genereres en ny licensnøgle som erstatning for den gamle, som derefter 

kan uddeles til en ny medarbejder. Dette kan være relevant i forbindelse med til- og fratrædelser.  

Account Members er inddelt under to overskrifter:  

 ”Member”  

 ”Institutional access token” 

 

Member 

Under overskriften ”Member” kan du se de personer, der har indløst deres licensnøgler og dermed har adgang til 

Jurabibliotek.dk via din organisation. Du kan se navn og e-mailadresse. Er der mange medlemmer, kan du bladre til 

næste side. Du kan sortere på navn ved at klikke på kolonnen ”name”. 

 
 

”Institutional Acces Token”  

Under overskriften ”Institutional Access Token” kan du som administrator se:  

 Antal licensnøgler til rådighed i alt 

 Oversigt over alle udstedte licensnøgler (hvem har indløst hvilken nøgle, hvornår etc.). 

Antallet af licensnøgler til rådighed i alt fremgår lige over oversigten: 

 
 



Under antallet af udstedte licensnøgler til din organisation, fremgår en oversigt med selve licensnøglerne. Her kan du 

se, hvem der har indløst hvilken, hvornår samt nulstille/generere nye licensnøgler. 

Du kan foretage følgende handlinger: 

1. Sortér  

Oversigten kan sortes efter ved at klikke på overskrifterne til kolonnerne. Du kan bl.a. sortere på dato for indløsning 

(Redemption Date) eller ”Create Date” (dato for hvornår licensnøglen er genereret). 

Eksempel: 

 Klik på Redemption Date 

 Oversigten sortere sig nu i dato-orden 

 Klik igen hvis du vil vende rækkefølgen om 

2. Nulstil en medarbejder/generer ny licensøgle 

Du kan nulstille en licensnøgle, dvs. frakoble licensnøglen fra en given bruger. Så snart licensnøglen nulstilles har 

brugen ikke længere adgang til indholdet. Samtidig genereres en ny licensnøgle som erstatning for den gamle, som 

derefter kan uddeles til en ny medarbejder. Dette kan være relevant i forbindelse med til- og fratrædelser.  

 Find navnet på den medarbejder, der ikke længere skal have adgang. 

 Klik på ”reset” i kolonnen yderst til højre ud for personens navn. Personen har nu ikke længere adgang via jeres 

konto. 

 I samme øjeblik du klikker på ”reset”, genereres en ny licensnøgle af dags dato, som kan gives til en ny person. 

 Den ny licensnøgle lokaliseres ved at se på ”Create Date”.  

 Du kan kopiere/indsætte den nye licensnøgle ved at markere den og bruge Copy/paste. 

 

3. Kopier hele oversigten til Excel 

Ønsker du at kopiere hele listen med alle informationer til Excel kan du også gøre dette. 

 Marker de/de ønskede rækker som vist nedenfor 

 

 Brug kopier via højre museknap eller brug genvejstasten Cntrl. + C 

 Åbn et tomt dokument i Excel 

 Indsæt i Excel. OBS: Når du indsætter, skal du vælge ”benyt samme formatering som destinationen” for det 

bedste resultat (se herunder). 



 
 

4. Download Unredeemed Tokens (ikke mulig) 

 

 Ønsker du en liste over ubrugte licensnøgler, skal du kontakte Djøf Forlag. Desværre kan vi ikke umiddelbart give adgang til 

denne funktion uden samtidig at give adgang til en række andre funktioner. Du kan dog opnå samme resultat ved at kopiere 

listen til Excel som vist under punkt 3.  

 

 


