
 

 

Kvikguide WorkZone 

 

AU – Medarbejdere – Medarbejderservice – HR – HR-systemer – Workzone/ESDH 

https://workzone.uni.au.dk/app/client/ 

Aktuelle arkivperiode 01.12.2016 og frem 

 
For at komme på WorkZone skal du bruge Edge-
browseren (al funktionalitet) eller Chrome (her virker 
Stifinderknappen ikke). 
 
Hvis du ikke er på det faste netværk, skal du først 
logge på med VPN og to-trins-godkendelse. 
 

Hvis ikke programmet er installeret sendes en mail til 

AU IT ST Supporten, aarhus.st.it@au.dk, med 

angivelse af udstyrsnummer, f.eks. D24689. 

 

Forrige arkivperiode for Ingeniørhøjskolen 

(01.01.2009 til 30.11.2016) 

https://workzoneh11.uni.au.dk/app/client/ 

 

Læs mere om journalisering ved Ingeniørhøjskolen: 

AU – medarbejdere – Institutter – ASE medarbejderportal – ASE medarbejderhåndbog - 

Journalen 

 

 

Søgninger i WorkZone 

Du kan anvende søgeoperatorer sammen med dine 

søgekriterier. En søgeoperator er et tegn eller et ord, 

som udvider dine søgemuligheder.  

Søgeoperatorer i tekstfelter: 

* Jokertegn Erstatter ét eller flere tegn 

^ Hat 

(Circumflex) 

Fjerner skelnen mellem store 

og små bogstaver. 

| Eller Søger efter elementer, hvor 

et eller flere af de indtastede 

ord forekommer. 

& Og Søger efter elementer, hvor 

alle indtastede ord 

forekommer 

 

Eks. på søgekriterie:  ^*ingeniør* 

 

                   Aktiverer søgebilledet.  

 

 

                   Udfører søgningen (ctrl+return) 

 

Tip: I fritekstsøgning anbefales det ikke at søge på 

foranstillede tegn, for eksempel *sol og *sol*. Denne 

type søgning kan give mange resultater, og det kan 

tage lang tid, før de bliver vist. 

 

SØG SAG 

En SAG er en samling af dokumenter, der 

repræsenterer et afgrænset begivenhedsforløb. Kan 

sammenlignes med ringbindet i reolen. 

Fra hovedbåndet vælges: 

 

Udfyld søgefelterne: 

a) Titel 

^*ingeniør* 

b) Ansvarlig enhed (afgrænsning af ASE-sager) 

1945 

c)  

                              Ctrl+Return 

De fremsøgte sager listes nedenfor i en ny fane. 

d) Dobbeltklik på den ønskede sag 

 

e) Marker det ønskede dokument og tryk på VIS: 

 

 

 

 

 

f) Vælg evt. Vis PDF Version, hvis ikke den vises 

automatisk 

https://workzone.uni.au.dk/app/client/
mailto:aarhus.st.it@au.dk
https://workzoneh11.uni.au.dk/app/client/


FAVORITTER 
 

Favoritter er en mulighed for at holde styr på 

sager og dokumenter, som man ofte arbejder i. 

 

Tilføjelse til favoritliste: 

 

 Søg sagen/dokumentet frem 

 

 Klik Bogmærke og vælg Tilføj til Favoritter 

 

 

 

 

 

Sager/dokumenter fjernes på samme måde, her 

vælges blot Fjern fra Favoritter. 

Favoritlisterne vises under fanen Hjem i den 

venstre navigationsrude, se evt. næste kolonne. 
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 DASHBOARD 

Dashboardet er startsiden i WorkZone Client.  

Det giver et overblik og nem adgang til lister. 

Listerne vises i paneler på dashboardet i form af 

widgets.  

 

Dashboardet kan konfigureres efter behov. Klik på        

      under fanen Hjem.  

 

De paneler, der vises til venstre i navigationsruden, 

indeholder ud over dashboardet nogle af de mest 

anvendte lister, f.eks.: 

ANDRE 

- Delte lister, eks. 

 ASE erhvervssamarbejde 

 FU projekter ASE 

 

SAGER 

- Favoritsager 

- Sager med påmindelser 

 

DOKUMENTER 

- Favoritdokumenter 

- Seneste dokumenter 

 

Listerne i venstre navigationsrude kan tilpasses, 

tryk på  

 

 

 

VIS DOKUMENT 

 

Man kan åbne et dokument fra listen eller fra 

detaljeoversigten i det program, der blev brugt til 

at oprettet dokumentet. 

1. Vælg dokumentet enten fra en liste eller fra 

detaljesiden. 
2. Klik på        Dokumentet åbner i det program, 

der blev brugt til at oprette dokumentet (for 
eksempel Microsoft Word, Excel, Outlook eller 
PowerPoint). 

3. Eller klik på .             Dokumentet vises i en 
dialogboks i højre side af skærmen.  

 

 

 

 

Support 

Ingeniørhøjskolens superbruger: 

Christina Kirkegaard Dose 

 Mail ckd@ase.au.dk 
 Mobil 4189 3016 
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