


➢ Det vil ikke bli anledning til å stille spørsmål muntlig

➢ Spørsmål kan stilles i chatten her i Teams og jeg vil 

bruke disse spørsmålene til FAQ på vår hjemmeside

➢ I løpet av helgen vil jeg legge ut FAQ samme sted som 

dere meldte på til Demo, her vil også denne 

presentasjonen bli lagt ut

Innledning



➢ For oss handler prosjektet om å legge til rette for 

fremtiden! 

➢ Lettere å kunne rekruttere nye ansatte.

➢ På sikt enklere å trekke ut data.

➢ Direkte i nettleseren, Ikke behov for 3270 klient.

➢ Programmene er de samme som dere kjenner fra før. 

➢ Kunne modernisere de ulike modulene «etter tur» slik at 

ikke alt blir nytt på en gang.

➢ Faste kjøringer fortsetter som i dag → Samme nedetid 

på kveld og natt til søndag som i dag.

Bakgrunn for konvertering

Hvorfor konvertere og ikke skrive om Autodata med en gang?



➢ Brukeridenter beholdes

➢ Alle passord må byttes!
➢ Husk felles brukernavn/passord!

➢ Krav til passord:
➢ Minimum 16 karakterer, maks 23

➢ Ingen krav om små/store bokstaver, tall, 
spesialtegn etc. 

➢ Tips – lag en liten setning.

➢ Registrering av e-post mot brukerident
➢ For de som ikke har gjort dette – skjema på vår 

hjemmeside

➢ Klikk på «glemt passord»

➢ Alle skal ha dannet nytt passord FØR 16. 

september!

Innlogging 



Registrering av nytt passord – Del 1



Registrering av nytt passord – Innen 30 min.



➢ Anbefalt nettleser: 

Google Chrome.

➢ Ved åpning av flere 

arkfaner blir du 

automatisk logget inn 

med samme bruker.

Autodata Online – https://online.vitecauto.no

https://online.vitecauto.no/


➢ Program-meny venstre 

side

➢ Driftsmeldinger og 

nyheter fra vår nettside

➢ Kontaktinformasjon

➢ Nyttige lenker

➢ Autodata web

➢ Innlogging adRegnskap / 

adlønn

➢ Innlogging Eye-share

Første side etter 
innlogging



➢ Alle menyer er nye

➢ Samlet det som «hører 
sammen»

➢ Kun det du har tilgang til 
som er synlig for deg

➢ Åpning av programmer:
➢ Klikk direkte i menyen

➢ Høyre klikk i menyen

➢ Åpne i ny fane

➢ Åpne i nytt vindu

➢ Bruk «søk i online» feltet

Meny Ordre > Salg



➢ Søk på programkoder

➢ Søk på ord i navnet 

på programmet 

(ordre, kunde, rest 

etc.)

➢ Klikk for å komme 

direkte til 

programmet

➢ Erstatter pause/break

Søk i Online



➢ Ved åpning av et 

program vises 

fortsatt menyen på 

venstre side.

➢ Programmene «er 

som før» med noen 

unntak..

➢ Se neste side

Registrering av ordre > ORRE



Noen endinger i navigeringen

Linjeskift blir Enter Til første felt på neste linje (linjeskift)

Pil ned

DUP

DUP blir erstattet med *

Kan begynne å brukes allerede nå!

Navigering med piltaster og tabulator Til første felt i program eller «Søk i 

online»

Shift +home

Tilbake til meny

til meny

.

Tilbakeknapp i nettleseren. 

Shift + End, eller F3

Her er oversikt over de viktigste endringene i navigeringen



➢ F1 direkte i et felt for hjelpetekst på dette feltet.

➢ F1 utenfor et felt for generell hjelp til programmet.

➢ Trykk Enter eller klikk på «Lukk» for å lukke 

hjelpetekstbildet.

Hjelpetekster
F1 for hjelpetekster



➢ Oversikt over alle brukere i Auto Online:
➢ Brukerident
➢ Navn

➢ E-post

➢ Sist innlogget

➢ Dere vil selv kunne administrere brukere

➢ En – eller flere blir administrator og kan 

da åpne og slette brukere i firma som de 

er logget inn i.

➢ Du kan kun gi tilgang til det samme som 

du selv har tilgang til (eller mindre).

Brukeradministrasjon



Velg nytt inkognitovindu

Hurtigtast: Crtl + Shift + N

Inkognitovindu
Innlogging to firmaer

Øverst i høyre hjørne i nettleseren:



➢ adPrint

➢ adKasse

➢ adReport

➢ Faste kjøringer

➢ Faste rapporter

Del-systemer
Alle applikasjoner og kjøringer fortsetter som i dag.



➢ Mandag 12. september ca. kl. 12:00 vil vi åpne for 

bytting av passord

➢ Når nytt passord er opprettet kan dere logge inn og 

teste

➢ Dette er et testmiljø hvor det vil være «litt gamle data» 

og ingen ting dere gjør her vil påvirke produksjon

➢ Ingen utskrifter

➢ Ingen PDF til e-post

➢ Ingen filer

➢ Systemet kan være ustabilt og nede i perioder da vi 

fortsatt er under test.

Endring av passord og testing



• Også spørrekundene vil måtte få nye passord. Men 

dette gjøres på en annen måte. Vi vil legge på en 

prefiks slik at passordene blir 16 karakterer lange. 

• Vi vil samarbeide med eksterne systemer slik at det blir 

en sømløs overgang. Vi håper på denne måten at de 

som logger seg inn ikke vil merke at vi har endret 

passordene. 

• Spørrekunder logger seg på samme sted(er) som i dag 

også etter 19. september.

• Nye spørrekunder vil i fremtiden få passord på 16 

karakterer – dette gjelder også ved endring av passord 

på «gamle» spørrekunder.

Spørrekunder / Verkstedkunder



➢ Fredag 16. september kl.18:15 tas systemet ned
➢ Kveldskjøringer kjøres som normalt
➢ Fakturering pr. 15.09
➢ Kopiering av filer til Auto online – også de nye passordene
➢ VSE / svartskjerm stenges ned – ikke mulig å logge inn.

➢ Lørdag 17. september

➢ Intern testing av alle systemer

➢ Søndag 18. september
➢ Intern testing fortsetter
➢ Vi slipper inn kunder etter avtale om testing

➢ Mandag 19. september
➢ Nytt system åpnes for alle ☺
➢ https://online.vitecauto.no/

Tidsplan 16. – 19. september

https://online.vitecauto.no/


➢ Oppdatering ble sendt ut 31. august, med en rettelse 

5. september

➢ Oppdatering av varedatabaser → Sørg for at dette er 

gjort på alle kasser

➢ Mulighet for å opprette ny vare i Offline kasse.

➢ Z-rapport og KS01 avstemmes før kl. 18:00 fredag 16.9

➢ Kasse kjøres offline fredag etter 18:15 og hele lørdag. 

➢ Ikke mulig å hente opp plukkordre

➢ Logg ut av alle kasser lørdag ettermiddag!

➢ Når dere setter kassene online og logger inn på 

mandag morgen går ordre til KS01. Dette kan ta litt tid..

adKasse
Fredag 16. – mandag 19. september



1. Vi kan utsette → Alle vil bli informert hvis vi må utsette!

2. Vi kan få problemer med kopiering av data og dermed må 
avbryte konvertering → Vi fortsetter med «svart-
skjermen» mandag og ny konvertering må planlegges

3. Vi starter med Auto Online på mandag – og det blir 
oppdaget alvorlige feil eller alt bryter sammen etter noen 
timer eller få dager → Vi åpner for «svart-skjermen» og 
ordre/beholdninger som er registrert i Auto Online vil bli 
kopiert til VSE.

4. Følg med på varselstripe øverst på vår nettside for 
viktig informasjon.

Passord VSE etter 19. september → Samme som nå

Ting kan gå galt – Plan B
Vi har kjørt konvertering en rekke ganger i vårt testsystem og har 
gjort oss mange erfaringer med det. Likevel kan ting gå galt!



Info legges forløpende ut på vår nettside




