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Oppdateres fortløpende ved nye funksjoner



1.Dashboard

Det første man blir presentert ved 
pålogging er dashbordet til WELS Base. 
Dette er fremdeles under utvikling og vil i 
fremtiden inneholde nyttig informasjon 
for deg som kunde.

Velg Operations fra menyen øverst for å 
gå til ordreoversikt og ordre-bestilling

Velg Settings for å sette opp E-post lister 



2.My Orders
Skjermbildet Operations / My Orders viser 
ordrehistorikk og lar deg opprette nye ordre

Customer : Filtrere på kunde (om man kan 
bestille på vegne av flere). 

Date range : Velge tidsrommet man ønsker å 
vise ordre fra

Order status : Filtrer ordre etter status

- Alle
- In progress (pågående jobber)
- Pending (Avsluttet men ikke klar for 

godkjenning - fakturering)
- Closed (Avsluttet og klar for 

godkjenning - faktura)

For å legge inn bestilling, Trykk Create Order 
nederst i venstre hjørne og velg type ordre



2.1 Create new order
Dette bildet kommer opp når man trykker 
Create new order fra My orders vinduet

Kun felt som Customer, Description og Pref. 
start er påkrevd for at bestillingen skal gå 
igjennom.

PO/Ref bør også legges inn om det ønskes referanse 
til dette på faktura. evt. om det ønskes  en faktura pr 
PO

Vessel feltet kan brukes om ordren er en 
operasjon som går direkte mot et fartøy

Man kan også spesifisere hvilke type ressurser 
man har behov for på oppdraget, ved å 
definere disse under Assets



2.2 Orders-table
Ved å klikke på kolonneoverskrifter 
får man opp flere valg.  Dette 
gjelder de aller fleste kolonner

klikk på redigering ikonet eller 
ordre Id får å gå til ordre-detaljer

Sortere tabell 
synkende eller 
stigende 

    Fjerne/Skjule kolonne

    Gruppere/Control break

Søk/Filtrer gjeldende kolonne

Viser alle verdier som ligger i kolonnen 
innenfor det valgt tidsrommet 



2.3 Order details
Viser detaljene rundt ordren.

Feltene kan endres av bestiller helt til ordren er 
akseptert/bekreftet av mottaker.

Funksjoner som File upload, Send email og 
Get order PDF fungerer uavhengig av hvilken 
status ordren har.

Task log kan brukes til å legge inn 
kommentarer og informasjon. Dette feltet er 
synlig både for bestiller og mottaker



3 Pre. approval 
of orders
Operations / Pre. approval of orders

Filters: Som for My orders

Status : Filtrer ordre etter status

- All
- Pre. Approval (klar for 

kunde-godkjenning)
- Approved (Order som allerede er 

godkjent av kunde)
- Rejected (Ordre som er avvist av 

kunde)

Klikk på ordren for å gå til detaljer og evt. 
godkjenne eller avvise



3.1 Pre. approval 
of orders
For å godkjenne en ordre, trykk på 
knappen Submitted for approval - click 
to approve

For å avvise ordren eller se historikk for 
godkjenning, trykk på trekanten ved 
siden av godkjenning knappen.

Det er påkrevd med en kommentar ved 
både godkjenning og avvisning av en 
ordre. Viktigst er det med en godt 
beskrevet grunngiving ved avviste ordre. 
Krav om kommentar ved godkjenning 
vurderes fjernet i fremtiden

Nederst på siden finner man forbrukte 
ressurser og kostnader for ordren



4 Søk

En kan velge om man vil søke i alle 
kolonner i tabellen eller om en kun vil 
søke i en spesifikk kolonne

Det er kun aktive kolonner, altså synlige i 
tabellen, som kan søkes på

Alle søk, i tillegg til alle filtre som er 
aktivert, vil legge seg i feltet rett under 
søkeboksen

Denne listen kan utvides eller kollapses 
ved å trykke på trekanten til venstre

Ved å hake av/fjerne hake til venstre kan 
man aktivere/deaktivere søk eller filter

Trykk på krysset til høyre for å slette 
søk/filter



5.1 Actions, kolonner 

Ved å velge Actions / Select Columns 
får man opp visning over tilgjengelige 
kolonner i tabellen.

Velg hvilke kolonner som skal vises og 
ikke ved å flytte de til feltet under 
Display in report . I det samme feltet kan 
kolonnene flyttes oppover og nedover 
etter hvordan tabellen skal se ut.

Kun felt som ligger under Display in 
report er tilgjengelige for søk i 
søkemotoren



5.2 Actions, Filter 

Bygg egne filtre.

Nedtrekksmenyer viser gyldige verdier

Operator valgene setter logikken bak filteret.

= (er lik)

!= (er ikke lik)

is null/not null (felt blankt/ikke blankt)

in/not in , like/not like , contains/ does not 
contain og flere avanserte funksjoner kan leses 
mere om her : 

https://docs.oracle.com/database/121/HTMDB/i
r_using.htm#HTMDB25950

https://docs.oracle.com/database/121/HTMDB/ir_using.htm#HTMDB25950
https://docs.oracle.com/database/121/HTMDB/ir_using.htm#HTMDB25950


5.3 Actions, Rows pr 
page 

Rows per page bestemmer hvor mange 
rader som skal vises for hver side i 
tabellen.

Et passende antall er 25, men kan økes 
til uendelig. Velges et høyere antall vil 
applikasjonen måtte hente inn en større 
mengde data og siden vil bruke lenger 
tid på å laste inn

Inneholder tabellen flere rader enn det 
som er valgt, navigerer man til neste side 
nederst i høyre hjørne



5.4 Actions, Format

Sort/Control break fungerer på vanlig 
måte

Highlight gjør det mulig med automatisk 
fargemerking av rader/felt basert på 
satte verdier

Compute gjør det mulig å gjøre 
utregninger samt bruke forskjellige 
funksjoner, for så å vise resultatet i en ny 
kolonne som legges til tabellen. 
Virkemåten er stort sett lik det som 
eksisterer i Excel og andre regneark

Skriv utregningen rett inn eller velg fra 
feltene nederst på compute vinduet



5.5 Actions, Format

Aggregate brukes på numeriske 
kolonner og kan utføre beregninger som 
blir lagt til nederst i kolonnen

Chart gjør om tabellverdier til 
diagrammer og grafer

Group by og Pivot grupperer og kan 
sette opp pivot-tabeller

Flashback tar deg med tilbake i tid



6 Actions, Save Report

Når man er ferdig å sette opp tabell og 
filter eller gjør endringer, velg Save 
report for å lagre oppsettet.

Fyll ut navn og evt. beskrivelse. Ved å 
viske ut gjeldene navn og sette inn et 
nytt, lagres oppsettet som en ny, altså 
egent rapport.

Rapporter som lagres ligger tilgjengelig 
under brukerkontoen

Reset nullstiller alle endringer og setter 
rapporten tilbake til standardvisning

Merk at oppsettet som eksempelvis 
lagres under My Orders ikke automatisk 
blir tilgjengelig under Pre. approval of 
orders tabellen



7 Actions, Download
Help tar deg videre til Oracle 
dokumentasjon vedrørende rapport 
oppsett

Download laster ned rapport visningen 
en ser på skjermen. PDF nedlasting blir 
faset ut og vil forsvinne

- Email sender rapporten på epost 
direkte fra systemet (formatet 
som blir sendt er HTML)

- HTML laster ned en HTML 
(webside) som er søkbar og 
åpnes i nettleser. Denne kan 
printes eller lagres som PDF

- CSV laster ned en fil som kan 
åpnes i Excel eller annet 
regneark-program. Dette er ikke 
en standard Excel fil, men en 
typisk database export med 
komma separerte verdier (csv) 
Instruksjon for konvertering av 
CSV til XLSX finner du her

https://support.office.com/nb-no/article/importere-eller-eksportere-tekstfiler-txt-eller-csv-5250ac4c-663c-47ce-937b-339e391393ba
https://support.office.com/nb-no/article/importere-eller-eksportere-tekstfiler-txt-eller-csv-5250ac4c-663c-47ce-937b-339e391393ba

