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1.Evolution Logging
I Evolution Logging kan du se vilka som varit inloggade i Evolution samt vilka förändringar
som gjorts av respektive användare när det gäller ärenden, handlingar och tabeller.
Evolution Logging är en separat klient som kräver särskilda behörigheter för att kunna
användas.

1.1.

Behörighet för att använda Evolution Logging

Behörighet för att kunna använda Evolution Logging sätts i Evolution Admin och heter Titta
i log. Denna behörighet ger möjlighet att se och rensa logg för ärenden och handlingar i de
enheter som användaren tilldelats behörigheten genom någon av sina roller.
Om användaren har rollen Superadministratör som systemroll i Evolution Admin kommer
användaren även åt fliken Tabell där andra tabeller, än de för ärenden och handlingar, kan
granskas. Vilka tabeller som är tillgängliga är beroende vad man valt att logga. Användaren
kan både se logg och rensa Tabell från data.

1.2.

Se logg för Handlingar, ärende och övriga tabeller

Klicka på ikonen ”Evolution Logging” för att öppna klienten.
När du öppnat programmet ser du högst upp vilken enhet du tittar på just nu. För att byta
enhet välj Arkiv och sedan Byt enhet.
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Därefter väljer du vad du vill se logg på Handling, Ärende eller Tabell (1). Välj sedan ett
datumintervall för sökningen (2) och tryck på Sök (3). Du får då en träfflista som visar vilka
förändringar som gjorts och av vilken användare. För Tabell behöver du välja i rullistan
vilken tabell du vill ta fram loggen för.
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Rekommendationen är att inte välja för stort intervall eftersom det kan generera en mycket
omfattande logglista.
Träffresultatet kan grupperas genom dra och släppa kolumnerna (4). Du kan även filtrera vad
som ska synas i kolumnen, exempelvis ett specifikt datum, genom att trycka på ”tratten”

.

4

När du filtrerar så får du följande val:
-

All
Custom
Blanks
Non blanks
Samt de värden som ges i kolumnen

Genom att trycka på + på träffresultatet kan du expandera fältet för att se mer detaljer kring
förändringen som gjorts.
Det finns också möjlighet att skriva ut loggen under Arkiv och sedan Skriv ut.

1.3.

Administrera, Rensa Loggen

För att administrera loggen, det vill säga rensa loggen, välj Verktyg. Data bör rensas i fall
sökningar i befintlig loggdata går långsamt. Välj önskad tabell och önskat intervall. Observera
att data som tas bort från loggen inte kan återskapas.
Under verktyg finns även möjlighet att se vilka som varit inloggade i Evolution Logging under
Visa inloggningar.
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