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For en del kommuner er det ønskelig å gjøre store endringer i organisasjonsstrukturen. For å gjøre
dette på en rask og smidig måte kan en opprette strukturen i Excel og importere denne.

Import av organisasjonsstruktur
Tekniske detaljer og vedlegg
- Excel-filen lagres i vanlig Excel-format (.xlsx).
- Bildet 1 – Importeksempel 10-FAKTOR.xslx
o Eksempel på hvordan filen skal se ut. Bruk gjerne denne som mal, og legg til eller fjerne nivåer i
kolonne 1 etter behov.
- Bildet 2 – Enhetstyper.xlsx
o Liste over alle enhetstyper og tilhørende ID-er. ID-ene skal fylles ut i kolonne A i Excel-filen. Finnes
under veiledninger på nettsidene.

Import av struktur via Excel
Excel-filen inneholder følgende overskrifter:

OrgunittypeID (Celle A)
Alle organisasjonsenheter som skal registreres i systemet må ha en enhetstype. Vi har i dag ca 23
enhetstyper, og hver av disse har en unik ID. Oversikt over alle tilgjengelige enhetstyper og
tilhørende ID-er, finner du også under veiledninger på nettsidene.

Enhetstyper:

Ekstern-ID (Celle B)
Alle organisasjonsenheter som skal registreres i systemet må registreres sammen med en unik id.
Dette kan være «organisasjonsnummer», «ansvarsnummer» eller lignende. Denne unike ID-en må
kun bestå av tall, og legger til rette for å importere e-postadresser/ansatte til riktig arbeidsplass.
Nivå 1, 2, 3 osv (Celle C, D, E osv.)

Excel-filen importeres på kommune-nivå i strukturen, og må derfor inneholde navnet på alle nivåene
fra kommunen, helt ned til den enkelte arbeidsplass.
Nye nivåer i strukturen blir generert ved å fylle ut cellen ett steg til høyre.

Eksempel på import
Kommunen har fylt ut følgende Excel-ark:

I 10-FAKTOR vil strukturen plasseres på følgende måte:

Strukturen i 10-FAKTOR, med nivå-forklaring:

Import av e-postadresser
Det er lagt til rette for at en kan importere e-post adresser til alle som skal svare på undersøkelsen
via Excel. Innlastingen må skje på det øverste nivået i strukturen.

Tekniske detaljer og vedlegg


Excel-filen lagres i vanlig Excel-format (.xlsx)



Eksempel på hvordan filen skal se ut. Bruk gjerne denne som mal, og legg til e-postadresser i
denne filen.



Import av e-postadresser via Excel
Excel-filen inneholder følgende overskrifter:






Ekstern ID (Celle A)
Ekstern ID er en unik ident for den enkelte arbeidsplass. ID-en består av nummer, og sørger
for at rett ansatte/e-postadresse blir registrert på riktig arbeidsplass.
Alle organisasjonsenheter må i forkant ha blitt registrert med «Ekstern ID» inne i 10-FAKTOR
verktøyet. Dette kan registreres manuelt eller bli importert via Excel-funksjon.
E-postadresser (Celle B)
I kolonne B føres alle e-postadresser inn. E-postadressene må være registrert med lovlige
epost-tegn før de kan bli importert i systemet, dett e gjelder f.eks. norske tegn, kommaer i
stede for punktum o.l.

