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Igangkjøring LabOra Gudstjenesteplanlegger
Brukerveiledning

Innledning
Ved overgang fra «gamle» LabOra Gudstjeneste til nye LabOra Gudstjenesteplanlegger gjelder følgende:
1. Alle gudstjenester som er synkronisert fra gamle LabOra Gudstjeneste til Medarbeideren blir
automatisk med over i den nye LabOra Gudstjenesteplanlegger.
2. Dersom en ikke har synkroniserte gudstjenester fra «gamle» LabOra Gudstjeneste, er prosessen for
å kjøre i gang LabOra Gudstjenesteplanlegger identisk. Men en vil da starte opp med en tom LabOra
Gudstjenesteplanlegger.

Forberedende steg
1. Definere funksjoner (Administrator på toppnivå)
LabOra Gudstjenesteplanlegger baserer seg på funksjonene som er definert i Medarbeideren.
Bruker må ha Administrator-tilgang til topporganisasjonen i Medarbeideren for å gjøre dette.
Arbeidet gjøres i Admin-modulen i Medarbeideren
Det er viktig at funksjoner som skal være felles i et fellesråd (eller prosti) defineres på fellesrådsnivå (eller prosti-nivå dersom dette er topporganisasjonen).
Funksjonene som defineres på dette nivået SKAL IKKE DEFINERES I TILLEGG på
underorganisasjonene.
Tips:
- Start med å definere på toppnivå de funksjonene som skal være felles. Dette gjelder i praksis
antagelig nesten alle funksjoner en vil ha i gudstjenestelisten (typisk Prest, Organist, Kirketjener,
Medhjelper +++).
- Fortsett med å sjekke at ingen underorganisasjoner har de samme funksjonene som du har
definert på toppnivå. Finnes funksjonen «Prest» på toppnivå (Fellesråd/prosti) skal den ikke finnes i
underorganisasjonene (sognene). Finnes funksjonen også i en underorganisasjon, skal den slettes
der.
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I praksis bør i de fleste tilfeller alle funksjoner finnes på toppnivå, og INGEN funksjoner finnes på
underorganisasjonene.
Husk å krysse av/på valget «Vis i Gudstjenesteplanleggeren»! Mange funksjoner er ikke relevante i
forhold til gudstjenesteplanleggingen (f.eks. Adm-leder, Daglig leder, Prost, Bygningsforvalter +++).
Da trenger de heller ikke vises der. Bare funksjoner som gir mening i gudstjenesteplanen skal
krysses av for «Vis i Gudstjenesteplanleggeren».
Merk:
Funksjonene danner grunnlaget for kolonnene i gudstjenesteplanen. Dette betyr at en f.eks. må
velge mellom kantor eller organist – en vil ikke ha mer enn EN kolonne i planen som har med denne
tjenesten å gjøre.
Tilsvarende: En vil ikke ha egen kolonne i gudstjenesteplanen for sokneprest, vikarprest, prostiprest
+++. I gudstjenesteplanen vil en ha EN kolonne: Prest (eller noen bruker liturg).
2. Personer til funksjonene (Vanlig bruker kan gjøre dette)
Alle personer (brukere/kontakter) som skal ha en rolle (f.eks. Prest) i en underorganisasjon, må
tildeles denne rollen for alle organisasjoner de skal ha denne rollen. Dette gjøres på Kontaktkortet
til aktuell person i Medarbeideren under avsnittet Stabsfunksjon:
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En trenger ikke være Administrator i Medarbeideren for å gjøre dette.
MERK:
Brukeren/Kontakten må også være krysset av for tilhørighet til de aktuelle organisasjoner der en
skal ha en funksjon:

3. Opprette Takkoffer-liste (Administrator på toppnivå)
Må gjøres av Administrator i Admin-modulen i Medarbeideren. Dette bør gjøres på topporganisasjonen. Denne takkoffer-listen blir tilgjengelig i alle underorganisasjonene.
Underorganisasjonene kan i tillegg legge til og redigere egne takkoffer-formål.
Klikk «Opprett takkofferlist» for å hente standardlisten med Takkoffer-formål.
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Standardlisten kan endres og vedlikeholdes som en vil.

Selve igangkjøringen
Når de forberedende steg beskrevet ovenfor er utført, er en klar til selve igangkjøringen av LabOra
Gudstjenesteplanlegger.
«Modul-ikonet» for LabOra Gudstjenesteplanlegger vises i Medarbeideren:

1. Slå av synkronisering fra «gamle» LabOra Gudstjeneste
Dette gjøres i hjelpeprogrammet «LabOra Planner Synchronization Setup». LabOra Gudstjeneste
kan stadig startes for oppslag etc, men endringer som gjøres blir nå IKKE synkronisert til
Medarbeideren.
2. Åpne lisens for den enkelte bruker som skal ha tilgang til LabOra Gudstjenesteplanlegger
Gjøres av Agrando. Agrando må få brukernavn i Medarbeideren til alle som skal ha tilgang til
LabOra Gudstjenesteplanlegger.
3. Definere lokaler som skal være tilgjengelige for LabOra Gudstjenesteplanlegger
Gjøres i Admin-modulen i Medarbeideren under oppsett av lokaler. En må være administrator for å
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gjøre dette. Kryss av valget «Tillat for planlegging i LabOra Gudstjenesteplanlegger». Bare lokaler
der dette valget er krysset av blir tilgjengelige for LabOra Gudstjenesteplanlegger.
MERK:
Når dette valget gjøres, vil alle gudstjenester for aktuelt lokale som kommer fra «gamle» LabOra
Gudstjeneste (=synkronisert til Medarbeideren) bli tilgjengelige i LabOra Gudstjenesteplanlegger.

4. Start Medarbeideren på nytt, og åpne LabOra Gudstjenesteplanlegger

Etterarbeid
Når igangkjøring er utført, bør gudstjenestelisten gjennomgås og oppdateres. Alt dette arbeidet gjøres i
selve gudstjenestelisten:
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1. Velge hvilke funksjons-kolonner en vil vise i LabOra Gudstjenesteplanlegger.
Klikk på knappen «Ny kolonne»
2. Velge personer til funksjonene i Gudstjenestelisten.
3. Nattverd må settes i kolonnen «Kirkelig handling.» Gudstjeneste planlagt med Dåp i «gamle»
LabOra Gudstjeneste har allerede fått dette med seg inn i LabOra Gudstjenesteplanlegger.

Konvertering av dokumenter fra «gamle» LabOra Gudstjeneste
Ta kontakt med Agrando dersom noen brukere i «gamle» LabOra Gudstjeneste har dokumenter i
dokumentarkivet som de ønsker å ta med seg videre. Agrando har laget et eget konverteringsprogram
for å gjøre denne jobben.
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