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Vejledning til NIS CMS 

Med tillægsmodulet NIS CMS er det mulig at oprette og gemme dokumenter direkte i NIS (fx håndbøger, 

regningsliner, kvalitetsstyringsguider mv.) og binde disse tæt sammen med den gældende lovgivning og de 

guider, der findes i systemet. Med NIS CMS har I også mulighed for at skrive lokale informationer ind i de 

guider og håndbøger, der allerede findes i NIS samt indsætte links fra fx kommunens hjemmeside eller 

intranet direkte til dokumenter i NIS.  

Det er kun brugere, der er oprettet med en særlig redaktør-profil, der kan indsætte dokumenter, oprette 

links og ændre i de lokale oplysninger, der findes på de forskellige dokumenter og guider.  

I denne vejledning gennemgår vi, hvordan man indlæser og vedligeholder dokumenter i NIS. Du kan også 

finde informationer om oprettelse af Intralink og LovTjek, som er den type links, du skal oprette, hvis du vil 

stille tekster i NIS til rådighed på hjemmeside eller intranet. Endelig kan du læse mere om, hvordan du 

tilføjer og vedligeholder lokale informationer i de guider og håndbøger, som i forvejen findes i NIS – fx  

KvalitetsGuider i NIS Teknik/miljøpakken, Lokal Personalehåndbog i NIS Løn og personale og 

ServiceAssistenterne i NIS Borgerservice. 

God fornøjelse! 

Venlig hilsen 

EG kommuneinformation 
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1 Log ind i NIS CMS 
Når du logger ind i NIS med din redaktør-profil, får du adgang til NIS CMS-systemet, der adskiller sig 

væsentligt fra den brugergrænseflade, som almindelige brugere arbejder i. Dels har NIS CMS et andet 

design, og dels indeholder det en lang række funktioner, som ikke er tilgængelige for almindelige brugere. 

Det er dem, du benytter, når du skal oprette, redigere og på andre måder berige kommunens egne 

dokumenter i NIS.  
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2 Opret egne dokumenter i NIS 
Du kan nemt indlæse eksisterende dokumenter eller oprette nye tomme dokumenter i NIS. Dokumenter, 

der skal indlæses, skal være Word-dokumenter. Når et Word-dokument indlæses direkte i NIS, vil NIS CMS 

automatisk bruge den opsætning af afsnit og underafsnit, du har lavet i dit Word-dokument. Denne afsnits-

inddelingen bliver også benyttet i indholdsfortegnelsen, når dokumentet efterfølgende vises i NIS, så det 

her er muligt at åbne dokumentet helt ned på afsnitsniveau.  

Når du læser dokumenter ind i NIS, omdannes de automatisk til HTML-format (som er det format, der 

benyttes i NIS). Det betyder, at der er nogen tegn, som man ikke kan benytte i sin tekst, da systemet 

fejlagtigt tolker det som en del af koden. Du skal derfor undgå at benytte følgende tegn i dine tekster: 

[  ]  >  <  \  ¤ 

Da NIS viser dokumenter, som en lang fortløbende side (med afsnitsinddelinger), så giver det ikke mening 

at benytte sidehoved og sidefod i dokumenterne. Disse skal derfor fjernes, inden dokumentet indlæses i 

NIS.  

2.1 Indlæs Word-dokument i NIS 

Når du indlæser et Word-dokument i NIS, får du samtidig mulighed for at placere, publicere og dele 

dokumentet, så det indsættes det korrekte sted i NIS og er synligt for både dig og de kolleger, du har delt 

det med. Du gør således: 

 Log ind med din redaktør-profil. 

 Klik på "Tilføj og placer dokument" i venstremenuen under "Min Redaktør". 

 Marker, at du vil indlæse et dokument fra Word (se blå markering på billedet herunder) 

 Du behøver ikke at udfylde titelfeltet, når du indlæser et eksisterende dokument – dokumentet 
indlæses med den titel, det allerede har. 

 Klik på "Gennemse", og udpeg dokumentet på din pc. 

 Klik på "Ok". 
 
Du modtager nu besked om, at dokumentet indlæses i NIS. Når dit dokument er indlæst i NIS, bliver det 
synligt i nederste venstre spalte (markeret med rødt på skærmbilledet nedenfor).  
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Du skal nu vælge hvor dokumentet skal placeres. Det gør du således: 
 

 Marker dokumentet med et flueben.  

 Find den mappe, som dokumentet skal placeres i til højre på siden (markeret med grønt på billedet 
herover), og vælg mappen med et flueben.  

 Klik på "Flyt" over venstre spalte (markeret med lilla).  

 Dokumentet flyttes nu til den ønskede placering i indholdsfortegnelsen til højre. Hvis du klikker på 
"Vis med dokumenter" umiddelbart over mappestrukturen til højre, kan du se dit dokument 
placeret i den ønskede mappe.  

 Klik på dokumentet for at åbne det. 
 

Når Word-dokumentet er indlæst og placeret korrekt i indholdsfortegnelsen, er det publiceret og 
tilgængeligt i NIS. Det er dog kun synligt for dig, da du endnu ikke har delt det. For at gøre det tilgængeligt 
for dine kolleger, skal det deles med andre brugere af NIS. Det kan du gøre på to forskellige måder.  
 
Hvis du har brug for at redigere dokumentet eller ændre fx udsteder eller lignende, kan du samtidig  dele 
dokumentet, mens du alligevel er inde og arbejde med det. Det gør du vha. funktionen "Tilpas 
dokumentegenskaber", som du finder i dokumentpanelet til højre, når du har dokumentet åbent (bemærk 
at du først skal opretter en kladde – læs mere om redigering af egne dokumenter i afsnit 3). 
 
Hvis dokumentet er færdigt og klart til at blive delt, så er den nemmeste løsning, at du går ind under 
menupunktet "Vis mine" i venstrepanelet (kan kun benyttes, hvis dokumentet allerede er placeret og 
publiceret) og herfra deler dokumentet med dine kolleger. Deling via "Vis mine" gøres på følgende måde 
(se evt. markeringer på billedet herunder): 

 Klik på "Vis mine" nederst i venstrepanelet under "Min Redaktør". 

 Vælg "Dokumenter". 

 Find dit dokument på listen. 

 Marker i boksen til venstre for dokumentet med et flueben. 

 Klik på "Del markerede", som du finder ovenover listen af dokumenter. 

 Du får nu mulighed for at tildele læse-/skriverettigheder til dine kolleger. 

 Marker den eller de grupper, som skal have adgang til dokumentet. 

 Klik på "Ok". 

 Du får nu en oversigt over den eller de grupper, du har valgt. 

 Klik "Ok" igen. 

 Dokumentet bliver nu synligt for medlemmerne i de valgte grupper. 
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2.2 Opret et nyt tomt dokument i NIS  

Når du opretter et tomt dokument i NIS og indsætter/skriver en tekst, så bliver der i første omgang lavet en 
kladde af dokumentet. Det vil sige, at dokumentet ikke er synligt – hverken for dig eller for dine kolleger.   
Du kan først bruge publiceringsfunktionen, når du har oprettet og redigeret kladden. Det gør du på 
følgende måde: 

 
 Log ind med din redaktørprofil. 

 Klik på "Tilføj og placer dokument" i venstremenuen under "Min Redaktør". 

 Skriv den titel, du vil give dokumentet. 

 Marker, at du vil indsætte et nyt, tomt dokument (markeret med en blå ring på forrige side). 

 Klik på "Ok". 

 Du sendes nu videre til redigeringsværktøjet på en ny fane. Her kan du indsætte/skrive den tekst, 
som du vil have i dit dokument (læs mere om redigeringsværktøjet i afsnit 3).  

 Når du er færdig med at redigere dokumentet, skal du klikke på "Gem" i redigeringsværktøjet. 

 Du får nu vist dokumentet i kladdeform. 

 Klik på "Vis og rediger generelt" i menuen til højre for at placere, dele og publicere dokumentet. 
 
Læs mere om, hvordan du benytter funktionen "Vis og rediger generelt" i afsnit 3.3.  
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3 Rediger egne dokumenter i NIS  
Det er altid muligt at gå tilbage og redigere i både teksten, "metadata-feltet" (den farvede boks øverst i 
dokumentet, der angiver dokumenttype, ikrafttrædelse mv. – se billedet nedenfor) og dokumentets 
opbygning. Det gør du på følgende måde. 
 

 

3.1 Opret kladde 
Når du skal redigere et eksisterende dokument, gør du det ved i første omgang at lave en kopi af 
dokumentet (en kladde), som du kan arbejde med, uden at andre kan se den.  

 
 

 
 

 Log ind med din redaktørprofil.  

 Klik på "Vis mine" nederst i venstrepanelet under Min Redaktør og vælg "Dokumenter" (markeret 
med rødt på billedet ovenfor). 

 Find det dokument, du vil redigere på listen. Husk at du kan nøjes med at se udvalgte dokumenter, 
ved at benytte bogstavknapperne øverst på siden – og du kan også frasortere alle andre 
redaktørers dokumenter ved at tjekke i boksen "Vis kun mine" (se blå markering ovenfor). 

 Åbn dokumentet, ved at klikke på titlen (markeret med grønt). Dokumentet åbnes nu i en ny fane. 
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 Klik på ”Opret kladde” øverst i højrepanelet under "Redaktørfunktioner" (se markering ovenfor). 

 Hvis du ejer dokumentet, bliver du automatisk sendt videre i processen. Hvis det IKKE er dig, der 
ejer dokumentet – bliver du spurgt om du vil overtage dokumentet. Når du trykker på "Ja", vil der 
blive sendt en e-mail til den tidligere ejer, om at du har overtaget dokumentet. Svarer du "Ja", kan 
du gå videre, svarer du "Nej", kommer du ikke videre.  

 Der er nu oprettet en kladde. Du kan kende den på den meget KRAFTIGE gule markering i højre side 
under "Dokumentinformation" og den gule markering i fanen øverst på siden (markeret med rødt 
på billedet herunder). Kladden ligger i en ny fane ved siden af det oprindelige dokument.  

 
 

Du får nu følgende muligheder præsenteret i panelet til højre for dokumentet (markeret med grønt på 
billedet herover): 

1. "Vis original", knappen sender dig til det oprindelige dokument, som kladden er baseret på. 
2. "Rediger dokument", giver dig mulighed for at redigere i selve dokumentteksten vha. 

redigeringsværktøjet. 
3. "Tilpas dokumentegenskaber" – her kan du ændre dokumentets metadata (udstedelsesdato, 

dokumenttype, ansvarlig afdeling, placering mv.) samt dele og publicere dokumentet.  
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Kladden kan til enhver tid gemmes og lukkes uden at andre kan se den. Vil du redigere videre, åbner du blot 

kladden igen og fortsætter arbejdet (du finder kladden under "Vis mine - Dokumenter"). Først når du er 

helt færdig med at redigere dokumentet, og du har publiceret det, vil det blive vist i NIS hos de brugere, 

som dokumentet er delt med. Når du publicerer en kladde i NIS erstatter den automatisk den tidligere 

version af dokumentet, så der altid kun er én version tilgængelig for brugerne. Bemærk: Den tidligere 

version gemmes i dokumentets historik, så redaktøren altid kan se, hvilke versioner der har været vist i NIS 

og hvornår. 

3.2 Rediger dokumentet 
Når du klikker på "Rediger dokument" åbnes dokumentet i redigeringstilstand i en ny fane i din browser. 

Redigeringsværktøjet giver dig en række muligheder, som du kender fra Word og andre tekstbehandlings-

programmer. Du kan fx arbejde med tekstens udseende, punktopstillinger og indsætte billeder eller 

tabeller. Du kan også indsætte links til andre hjemmesider eller springe til andre dokumenter i NIS ved 

hjælp af de to ikoner markeret på billedet herunder.  

3.2.1 Indsæt link 

Når du vil indsætte et link til en ekstern side, benytter du ikonet markeret med lilla. Herefter bliver du bedt 

om at angive adressen, der skal linkes til.  

 

3.2.2 Indsæt reference 

Ønsker du at indsætte en  reference til et andet dokument i NIS, benytter du referenceikonet, der vises som 

en sort pil (markeret med en rød ring herover).  

Når du aktiverer dette ikon i redigeringsværktøjet, skal du springe 

tilbage på fanen, hvor "resten af NIS" ligger. Her udvælger du nu det 

dokument, som du ønsker at springe til – du kan både klikke dig frem 

via indholdsfortegnelsen eller søge dokumentet frem. Når du har 

åbnet det dokument – eller det sted i et dokument, som du vil springe 

til, begynder knappen "Indsæt fælles reference" at blinke gult i 

panelet yderst til højre på dokumentet. Klik på den blinkende knap og 

bekræft, at du vil indsætte den ønskede reference.  

 

Når dette er gjort kan du vende tilbage til den fane, hvor du har redigeringsværktøjet åbnet. Her kan du se 

en lille henvisning, der hvor din reference sidder. Gem altid, når du er færdig med at redigere dit dokument, 

og luk fanen med redigeringsværktøjet. Du kan nu se dine ændringer i kladden. Hvis de ikke er synlige med 

det samme, kan du klikke på funktionstasten F5 over tastaturet, så siden opdateres.   

Når du er færdig med at redigere dokumentet og har gemt dine ændringer, skal du huske at dele og 

publicere det, så det også er tilgængeligt for dine kolleger.    
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3.3 Tilpas dokumentegenskaber 
Når du skal placere, dele, publicere eller på anden måde ændre ved de 

forskellige oplysninger om dit dokument, benytter du knappen "Tilpas 

dokumentegenskaber", markeret med rødt på billedet her til venstre. Når 

du aktiverer knappen åbnes en boks med adgang til en lang række 

funktioner og muligheder.  

Bemærk, at du kun kan redigere i oplysningerne i boksen, når den aktiveres fra en kladde. Aktiverer du 

boksen fra et dokument, der allerede er publiceret, kan du ikke ændre på de oplysninger, der findes her. Se 

hvordan du opretter en kladde i afsnit 3.1.  

Når du har ændret oplysninger under "Tilpas dokumentegenskaber" skal du altid huske at gemme 

ændringerne. Det kan du gøre på to måder. Hvis du vil arbejde videre med kladden, klikker du på knappen 

"Gem", hvorved du gemmer ændringerne i kladden og lukker funktionen "Tilpas dokumentegenskaber". 

Hvis du er færdig med at redigere kladden og gerne vil publicere ændringerne, så klikker du på "Publicer", 

hvorved du gemmer ændringerne og publicerer dokumentet, så det er synlige for alle de brugere, du har 

valgt at dele det med. 

3.3.1 Skift titel 

Hvis du vil ændre titlen på dit dokument, skal dette gøres ved at skrive en ny titel i feltet, hvor dokuments 

titel vises – markeret med rødt på billedet herunder.  
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3.3.2 Skift dokumenttype 

Hvis du ønsker at ændre dokumenttypen, skal du klikke på den sorte pil ud for "Dokumenttype" og vælge 

den ønskede dokumenttypen på picklisten (markeret med grønt herover). Bemærk, at det er muligt at få 

tilføjet en ny dokumenttype på picklisten ved at kontakte vores online-support, som sender dit ønske 

videre til redaktionen. Er det en dokumenttype, som andre kommuner også kan have glæde af, vil den blive 

tilføjet på listen.  

3.3.3 Angiv udstedelses-, ikrafttrædelses- eller ophævelsesdato 

Du kan indsætte datoer i felterne, så brugerne kan se, om dokumentet er gældende, på vej eller historisk. 

Denne oplysning fremgår direkte af det publicerede dokument, når du udfylder felterne, markeret med lilla 

på billedet herover.  Alle datofelter udfyldes vha. en kalenderfunktion. 

 Sætter du "Ikrafttrædelse" til efter d.d., vil dokumentet blive vist som "På vej", når det åbnes i NIS.  

 Når "Ikrafttrædelse" er sat til d.d. eller et tidspunkt, der ligger forud for d.d., vil dokumentet blive 

vist som "Gældende", når det åbnes i NIS.   

 Indsætter du en "Ophævet" dato, der ligger forud for d.d., vil dokumentet blive markeret som 

historisk, når det vises i NIS.  

3.3.4 Angiv dato for næste revision 

Det er muligt at angive, hvornår næste revision af dokumentet skal udføres, i feltet markeret med gult 

herunder. Bemærk, at når dokumentet publiceres i NIS, stemples det automatisk med d.d. for at vise, 

hvornår det sidst er revideret (markeret med rødt herunder).  

3.3.5 Angiv ansvarlig for dokumentet 

Oplysninger om, hvem der har ansvaret for et dokument, fremgår af felterne markeret med blåt herunder. I 

feltet "Ejer" stemples automatisk navnet på den redaktør, som har redigeret og publiceret dokumentet. 

Feltet "Ansvarlig" er et skrivefelt, hvor redaktøren kan angive en forvaltning, et team, en enhed eller en 

navngiven person, som ansvarlig for dokumentets indhold. 

 

3.3.6 Placer dokument 

Når et dokument indlæses og placeres, angiver du, hvor i NIS dokumentet skal vises. Det er her muligt at 

ændre denne placere, hvis du ønsker at flytte dokumentet til en ny placering. Hvis du har oprettet og 

udfyldt et nyt tomt dokument, er det også her, du skal angive dokumentets placering.  
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Selve placeringen vælges ved at kikke på det blå link "Placeret i", som er markeret med en grøn cirkel på 

billedet herunder. Når dette link aktiveres, åbnes en boks med en oversigt over strukturen i NIS, og 

redaktøren kan nu angive, hvor i NIS dokumentet skal placeres. 

 

Bemærk at dette dokument, er placeret i mappen "Kommuneinformation – Egne dokumenter" og 

undermappen er markeret, når du åbner boksen. Ønsker du at placere dokumentet i den almindelige NIS-

struktur angives dette ved at vælge fagområdet i picklisten, som aktiveres på den sorte pil markeret med 

blåt herunder, og herefter kan du klikke dig frem til dem mappe, hvor du ønsker dit dokument placeret. 

 

Når du har markeret det sted, hvor dokumentet skal placeres, klikker du på knappen "Tilbage". Du 

returnerer nu til boksen "Oplysninger om dokumentet", hvor du kan gemme og publicere dine ændringer.  

3.3.7 Del dokument 

Hvis du har oprettet og udfyldt et nyt tomt dokument, har du her mulighed for at dele dokumentet med 

dine kolleger. Det er muligt at give både læserettigheder og skriverettigheder til brugerne. Du kan kun 

vælge at dele med de grupper af brugere, der på forhånd er oprettet i systemet af jeres administrator eller 

af EG Kommuneinformation. Du tildeler læse- og skriverettigheder, ved at klikke på de blå links markeret 

med en lilla cirkel på billedet på næste side.  
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Når du aktiverer de blå links, får du vist en oversigt over de grupper, som du kan dele dokumentet med. Du 

vil også kunne se, hvilke grupper der allerede har adgang til dokumentet (markeret med flueben i 

oversigten), som det ses på billedet herunder. 

 

Når du har markeret de grupper, der skal have læse- og/eller skriverettigheder til dokumentet, klikker du på 

knappen "Tilbage". Du returnerer nu til boksen "Oplysninger om dokumentet", hvor du kan gemme og 

publicere dine ændringer.  

3.3.8 Publicer dokument 

Hvis du er klar til at publicere dokumentet i NIS, så det bliver tilgængeligt for dem, du har delt det med, skal 

du benytte knappen "Publicer" nederst på siden, der gemmer og publicerer i en og samme arbejdsgang. 

Bemærk, at du kan vælge, om dokumentet skal med på nyhedslisten og vises på forsiden i NIS ved at sætte 

flueben i boksen "Sæt på nyhedsliste", der ligger umiddelbart til højre for knappen "Publicer". 
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4 Tilføj og vedligehold Lokal info i NIS 
På nogle dokumenttyper i NIS er det muligt for kommunen at indskrive lokale retningslinjer i direkte 

sammenhæng med teksten i lovsystemet. Denne "lokale tilføjelse" vises som "Lokal info" direkte på det 

sted, hvor den indsættes.  

Lokal info findes i: 

 ServiceAssistenterne på borgerserviceområdet 

 Kompetenceplanerne på socialområdet 

 Lokal Personalehåndbog på ansættelsesområdet 

 KvalitetsGuiderne på natur- og miljøområdet. 

I det følgende gennemgår vi funktionen med udgangspunkt i ServiceAssistenterne i NIS Borgerservice, men 

funktionaliteten er ens for alle typer lokal info i NIS. Fælles for alle typerne er, at du skal være oprettet som 

NIS-redaktør for at få lov til at oprette og redigere "Lokal info". Når du gemmer informationen, publiceres 

den automatisk til alle kommunens NIS-brugere.  

På billedet herunder vises ServiceAssistenten om erhvervskørekort. Efter hvert afsnit i guiden, er der 

mulighed for at tilføje "Lokal info" med særlige informationer, vejledninger eller retningslinjer, som kun er 

gældende for kommunen.  

 

 

Når du logger ind i NIS CMS, vil alle "Lokal info" være synlige og vise en "rediger-knap", som kan aktiveres, 

som det ses på billedet herover. For at tilføje information i "Lokal info" – skal du aktivere "rediger-

knappen". Herefter åbnes en lille editor, som gør det muligt at skrive direkte på det valgte sted i 

ServiceAssistenten.  
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Du kan nu tilføje de informationer, der ønskes vist for alle brugere i kommunen. Når arbejdet er afsluttet, 

klikker du på "Gem" (markeret med rødt på billedet herover). Hvis brugerne skal informeres om ændringen, 

kan du vælge at sætte den på nyhedslisten ved at markere i boksen "Sæt på nyhedsliste" (markeret med 

blåt på billedet herover). Nyheden vises herefter på forsiden af NIS under "Lokale nyheder". 

Bemærk, at der laves en logning direkte på den enkelte note, hver gang en redaktør ændrer i "Lokal info". 

Her vil alle tidligere versioner af teksten i noten være synlig for andre redaktører. Det betyder, at tidligere 

versioner altid kan findes frem. Det er ikke muligt at slette tidligere versioner af "Lokal info" fra loggen.  På 

billedet herunder ses et eksempel på historikvisning på en "Lokal info" markeret med lilla. 
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5 Opret LovTjek og Intralinks til NIS 
Ud over at indlægge dokumenter og andre informationer i NIS er det også muligt at springe til NIS fra andre 

systemer. Denne øvelse er meget enkel.  

Der findes to typer links fra eksterne systemer til NIS: 

 LovTjek  

o LovTjek er den type links, der placeres på sider, som er tilgængelige for offentligheden, og 

som derfor ikke kræver, at man er oprettet som bruger i NIS. Benytter man denne type 

links, får brugeren mulighed for at læse en tekst i NIS, men ikke for at arbejde videre i 

systemet. 

 Intralink 

o Intralinks benyttes oftest som link fra fx kommunens intranet til en bestemt tekst i NIS. Når 

brugeren aktiverer dette link, vil NIS åbne på den ønskede tekst, og brugeren kan herefter 

arbejde videre i systemet. Dette kræver, at brugeren er oprettet i NIS og benytter sig af 

auto-logind, eller at kommunen har AD-integration på systemerne.  

 

 For at oprette et link i NIS, klikker du på den ønskede funktion i 

højrepanelet (markeret med gult på billedet).  

 

 

 

 

Herefter åbner en ny boks på siden.  

 

Først skal du kopiere linket til din udklipsholder. Herefter skal du abonnere på advisering på dokumentet. 

Når du tilmelder dig advisering, bliver dit link placeret på din oversigt over oprettede Intralink eller LovTjek, 

som du kan se under "Vis mine" i venstrepanelet. Adviseringen sikrer også, at du modtager en mail, når der 

sker ændringer i dokumentet, så du kan følge med i, om den tekst, du linker fra er aktuel og passer til den 

gældende lovgivning.  

Herefter lukker du boksen. Linkstrengen ligger nu i din udklipsholder. Du skal nu indsætte linkstrengen i det 

program, I administrerer jeres intranet eller hjemmeside fra eller sende det til den eller de personer, der 

administrerer disse sider. Når linket er indsat, skal du huske at teste det, så du er sikker på, at du havner på 

den korrekte side i NIS.  


