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Välkomna till en inledande utbildning för 
Gruppadministratörer i Teamcenter

Syfte:

• Syftet med utbildningen är att ge elever en grundläggande förståelse 
för behörighetshanteringen i Teamcenter. 

Mål:

• Efter genomförd utbildning skall elever kunna inta systemrollen 
Gruppadministratör i Teamcenter för respektive VerkO med stöd av 
processbeskrivning och instruktioner/vägledningar. 
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Utbildning för Gruppadministratörer i Teamcenter

För att kunna nå mål och syfte fullt ut så kommer ytterligare 
info och utbildning genomföras för tillämpning inom 
respektive VerkO.

Föredragande

• Cenneth Gunnarsson

• Torbjörn Innervik

• Linus Johannesson
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Agenda
• Introduktion ca 10 min

o Vad gör systemrollen Group Admin i Teamcenter?
o Varför har vi systemrollen Group Admin i Teamcenter?

• Behörighetsprocessen ca 50 min
o Flöden & mallar
o VSDL (Verksamhetsstöd & Systemledning)

• Kaffe 10 min
• Praktiskt handhavande i Teamcenter ca 40 min

o Övergripande genomgång Teamcenter Organisationsträd
o Demo praktisk handhavande – Group Admin (att lägga användare i grupp och välja 

systemroll etc)

• Avslutning
• Frågeställningar & Dialog
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Introduktion



Vad gör systemrollen Group Admin i Teamcenter?

2022-05-256

Info-
objekt

TEAMCENTER
Över 200 grupper

Central hantering av Grundbehörighet, skapa konto

Group Admin – hanterar utökad behörighet för användare i 
systemet. Dvs möjliggör så att en befintlig användare i systemet 
ges tillträde till en ny grupp med befintlig eller en ny systemroll. 
Eller ny systemroll i en befintlig grupp.

Användarkategori X
Viewer

Användarkategori Y
Viewer

Principskiss



Varför har vi systemrollen Group Admin i Teamcenter

• Skapar möjlighet att kunna hantera utökade behörigheter inom 
respektive VerkO och därmed nära verksamheten, där 
informationsansvaret ligger.

• Verksamhetsnära kontroll, uppföljning och spårbarhet avseende 
tilldelning av systemroller i Teamcenter

• Minskar den administrativa omfattningen för hantering av utökad 
behörigheter.

• Dialog och hantering sker inom VerkO och minskar belastningen på 
en central hantering, minskar tiden för att administrera ärenden.
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Behörighetsprocessen



Ansökan och tilldelning av åtkomst och behörighet i Teamcenter
”Grundkrav”

1. Klara ansökningar från två myndigheter.
2. Klara två anslutningsvägar med olika inloggningskonton på individnivå.
3. Klara sex(6) olika personalkategorier med olika krav på begränsning av  information.
4. Hantera samtliga Grupper och inom dessa samtliga Roller med minsta möjliga administration. 
5. Sträva mot enhetlig process för samtliga driftfall, detta utan att komplicera eller få otydlighet för användare. 
6. Möjliggöra central grundregistrering och tilldelning av ”viewer” funktion kopplat mot personalkategori.
8. Återanvända fungerande funktioner och behörighetsprocesser från arvssystem så långt det är möjligt. 
9. Sträva mot att beslut och ”utökade” behörigheter ska ligga så nära där producerande personal befinner sig. 
10. Verka för decentralisering med produktionseffektivitet men ändå strukturerade och spårbara tilldelningsbeslut. 
11. Säkerställa att sökta roller alltid har en identifierbar beslutsfattare, för att säkerställa tydliga ansvarsnivåer. 
12. Att som myndighet ha kontrollerad och övervakningsbar behörighetsstruktur för tillgång till information. 
13. Processer och struktur ska kunna motbevisa kontorevisioner och eventuella incidenter där otillbörlig tillgång till information påstås eller befarats. 
14. Verka för att behörighetsprocessen ska kunna ändras om förändrade förutsättning eller utökade användningsområden skapas.

Hårdare tillämpning på befintliga regler och krav, Vad avser: 
• åtkomstbegränsning av viss information.
• kontroll, övervakning av behörigheter och dess beslut om tilldelning. ”Förutsättningar/Krav” 

för process  Behörighetstilldelning
”Tillämpning”



y

Inhyrd personal till 
Försvarsmakten

Anställd i Försvarsmakten

Anställd på FMV
Inhyrd personal till FMV

Leverantör till FMV 
eller Försvarsmakten



Teamcenter
Hur kommer man åt ”Ikonen”?

FMV Nät (Insidan SFAP
- SharePoint - LogP)

portal.fmvpubl.se (Citrix) Industrinät (Citrix)

FM Nät (FMAP – EMILIA)

PRIO

FMV AD

Landa_id-konto
ex-konto

mil-konto

Teamcenter

REF-HDL
AD

REF-konto

Identitet och 
Åtkomst

(TcSS)

FM AD

FM Nät (FMAP-i)



Teamcenter
konto

Identitet och 
Åtkomst

(TcSS)

FMV AD

EX-konto

FMV-konto

REF-HDL
AD

REF-konto

portal.fmvpubl.se (Citrix)FMV Nät (Insidan SFAP)

Inloggad ”LANDA-ID”

Inloggad ”REF-HDL_ID”

Två vägar in till Teamcenter
”single sign-on princip”

Verifierad
Teamcenter

• FMV Anställd personal
• Inhyrd personal till FMV

• Försvarsmakten Anställd personal
• Inhyrd personal till Försvarsmakten

• Leverantör till FMV eller Försvarsmakten
• Annan myndighet

1

2 3

4

Verifierad
ROLLER

Ansluten
Rätt

åtkomst

ZTYX STS

Industrinät



TilldelningBehov Mottag

SFAP

Industrinät

Annan myndighet

Industrinät

Leverantör Mtrl/UH

Inhyrd pers FMV

FMV Anst

Central 
Admin

”Förvaltning”

Skapa
Teamcenter

Konto

Ansökan och tilldelning av Nytt användarkonto i Teamcenter

Inhyrd pers FM

FMAP

FM Anst

Beslut
FMV

Teamcenter
konto

Identitet och 
Åtkomst

(TcSS)

FMFMV Lev

• Skapa
• Ändra
• Besluta

Princip på
Behörighetsnivå

”VerkO”

Registrera i Teamcenter
• Läsa personalkategori

• Admin behörigheter

Princip på
Behörighetsnivå
”Förvaltningen” 
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Verifiera
Åtkomst

Portal via SFAP

Ärende och beslut 
ligger spårbara i VSDL



Ansökan av Utökad behörighet i Teamcenter

Arkivering
Ansökan 

och beslut

GA VerkO
(VSDL)

• Skapa
• Ändra
• Besluta

Princip på
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Behov

Utökad behörighet

MS Projekt EXP-Kontr

Mottag

SFAP

Industrinä
t

Annan myndighet

Industrinä
t

Leverantör Mtrl/UH

Inhyrd pers FMV

FMV Anst

Teamcenter
konto

Identitet och 
Åtkomst

(TcSS)

Beslut
FM

Inhyrd pers FM
Behörig 

beställare

FMAP

FM Anst

3b

Beslut
FMV

1*
Behörig 

beställare

1*
Behörig 

beställare

1*
Behörig 

beställare

1*
Behörig 

beställare

1*
Behörig 

beställare

Ärende och beslut 
ligger spårbara i VSDL



För Försvarsmakten och 

inhyrd personal till Försvarsmakten

(FMV personal kan betraktas i berörda roller 

som inhyrd)

För FMV och 

inhyrd personal till FMV

(FM personal kan betraktas i berörda 

roller som inhyrd)

Ansvarig FMV

För FMV och FM

(Under framtagande)

Behörighetsansökan individer Ansökan om nya grupper eller ändring

Blanketter för Teamcenter ”Koncept 4”

Utförliga instruktioner för ifyllande är under framtagande!
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Behörighetstilldelning TeamCenter – FMV och FM
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”Arkivera ärenden i VSDL”
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Rollernas uppsättning i VSDL
”Principbild var VerkO GA befinner sig i VSDL:s strukturträd, fr.o.m VSDL 1.9.0”

Lyder under
Förvaltningsområde PLM

Central Administratör (DBA)

Underställd
Systemledning Armémateriel

Chef systemledning Armé

Samma roll sedd från två håll
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Länken till VSDL AT Miljö

Öppna rollformuläret 

Länken till VSDL

VSDL 13 maj – Driftsättning

https://logp.fmv.se/tjansterprodukter/VSDLAT/Sidor/Start.aspx
https://logp.fmv.se/tjansterprodukter/VSDL/Sidor/Start.aspx
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Välj den roll som gäller Gruoup Admin ni tillhör 
Här ”PLM Admin [ARENA] (GA)”
ANM: Saknar ni roller kontakta rollansvarig. Se sista bild 



2022-05-2521

Här Roll formuläret för”PLM Admin Flyg (GA)”
Klicka ”+Skapa nytt” i ruta ”Mina internärenden”
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1. Välj ”Tekniskt system”
2. Välj ”Teamcenter”
3. Välj frågeart ”Internärende”

6. Klickdra in Bifogade filer i ansökningsmailet 
7. Klickdra mail från Outook, Ansökan, Beslut 

4. Ange Ärendemening Ex Behörighet till LANDA-ID Beslut LANDA-ID
5. Ange Ärendebeskrivning Ex Kopiera ansökningsmailets Ärendemening och klistra in

8. Arkivera ärendet för spårbarhet
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Hitta arkiverade Ärenden Group Admin funktionen skapat.
Övre listen i VSDL 
1. Klicka på Ärendehistorik

Välj bland de roller ni tillhör 
2. Här: Välj PLM Admin Flyg (GA)”.

Välj bland de ärenden som syns, eller filtrera fram 
ytterligare i filtreringsfunktionen. Datum mellan och osv
Kolumnerna sorteras om man klickar på dem.
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1. Klicka på: ”Öppna Funktionsrollsöversikt” 

2. Välj systemledning för respektive Arena
Här ”Systemledning Flyg”

Välj systemledning för respektive Arena
Här ”PLM Admin Flyg(GA)” 
Mikael Snell är rollansvarig.
Plus att man ser alla medlemmar i rollen

ANM: Saknar ni roll kontakta rollansvarig. 

3. Klicka på: rollraden här ”PLM Admin Flyg(GA)” 



Kaffe/Paus
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Praktiskt handhavande i Teamcenter



Nedbrytning av organisationsstrukturen i Teamcenter
Sök i organisationsstrukturen
Lägg till gruppmedlem
Ta bort gruppmedlem



Teamcenters organisationsstruktur
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Högsta nivån i organisationsträdet. Markerade grupper används av FMV vid go live



Teamcenters organisationsstruktur
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• Organisationstillhörighet
• Verksamhetsområde/CS, t.ex. Arme, Flyg etc

• Ny användare läggs initialt in som FMV Viewers. Detta hanteras 
centralt av dba inom förvaltningen.

• Rollen Group Admin har skrivrättigheter på data inom gruppen 
samt befogenhet att inom gruppen lägga till, ta bort, modifiera, 
aktivera och inaktivera gruppmedlemmar. I detta exemplet för hela 
FMV. 

Exempel på nedbrytningen av FMV

1
2



Teamcenters organisationsstruktur
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• Materielsystem. Detta är den lägsta nivån som Norma PLM 
har satt inför Go-Live

• Rollen Group Admin har skrivrättigheter på data inom 
gruppen samt befogenhet att inom gruppen lägga till, ta 
bort, modifiera, aktivera och inaktivera gruppmedlemmar.  I 
detta exemplet för allt inom Verksamhetsområde/CS Armé.

Exempel på nedbrytningen av FMV

1
2

3



Teamcenters organisationsstruktur

2022-05-2531

• Presentation av roller och på vilken nivå och gruppering 
dessa kan läggas på

• Användare tilldelas roller under respektive 
materielsystem baserat på ansökningsformulärets 
innehåll. 

Exempel på nedbrytningen av FMV

1
2

3



Teamcenters organisationsstruktur

2022-05-2532

• Samma regelverk som FMV strukturen 
• Samma roller som FMV strukturen
• Förenklad nedbrytning  

Exempel på nedbrytningen av FM

1
2



Teamcenters organisationsstruktur
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• Samma regelverk som FMV strukturen 
• Samma roller som FMV strukturen
• Förenklad nedbrytning  

Exempel på nedbrytningen av External Goverment (Andra myndigheter)

1
2



Teamcenters organisationsstruktur

2022-05-2534

• Project Administration är en standardgrupp i Teamcenter 
• Rollen Project Administrator
• Kan skapa, ändra och ta bort projekt, även lägga till och ta 

bort projektmedlemmar. 
• Inom ett projekt finns även rollen Project Team 

Administrator. Denna roll kan lägga till och ta bort 
medlemmar inom ett projekt där denna är utpekad Team 
Administrator. Denna roll existerar enbart i kontext av 
projektet och finns inte i organisationsträdet. 

• Gruppen hanteras centralt av rollen dba

Project Administration

1



Teamcenters organisationsstruktur

2022-05-2535

• Externa användare som representerar leverantör
• Användare i denna grupp är begränsade till information 

inom gruppen, attributet "External" är inställt på gruppnivå 
vilket begränsar åtkomsten

• Undantag om data görs tillgängligt med andra mekanismer 
tex projekt. 

• Author och Viewer är de enda två rollerna inom gruppen. 
• Gruppen hanteras centralt av rollen dba

Exempel på nedbrytningen av External Suppliers

1
2



Teamcenters organisationsstruktur
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• FMV Admin är en unik ”enhet” inom Teamcenter där åtkomst och 
behörigheter är begränsade

• Vissa roller inom FMV Admin är unika och finns endast i denna enhet, t.ex. 
NCB-roller samt Document Template Author.

• Det finns även roller som kan finnas på MS-nivå som t.ex. TO Admin och 
Service Admin. Vid Go-Live kommer dessa att ligga på verksamhetsnivå.

• Det finns även andra delar som hanteras inom FMV Admin som t.ex. inaktiva 
användare och Integration

• Roller som hanterar ITAR-behörighet till användare:
• ADA site admin = skapar licenser. Syftet är att varje grupp skulle ha sina 

"egna" licenser. 
• ITAR Admin = lägger till och tar bort licenser på objekt.

FMV Admin

1



Teamcenters organisationsstruktur

2022-05-2537

• Gruppen dba, databas administratör, är en standardgrupp i 
Teamcenter vars syfte är att hantera systemadministrativa uppgifter. 

• Roll: DBA 
• Kan läsa alla objekt. 
• Möjlighet att skifta till ByPass-läge för få full tillgång till alla objekt. 
• Begränsat antal individer inom central PLM förvaltning som tilldelats 

medlemskap i denna grupp. 

dba



Söka i organisationsträdet 

• Sök efter användare, roller, grupper

• Wildcard ”*” kan användas för större 
sökträff

• Visa/dölja Inaktiva gruppmedlemmar  
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Lägg till gruppmedlem 

• Öppna organisationsträdet 

• Navigera till relevant roll och 
grupp 

• Tryck Add User

2022-05-2539



Lägg till gruppmedlem 

• Sök efter befintlig användare 
genom valet Add existing user to 
the group/role

• Tryck Next

2022-05-2540



Lägg till gruppmedlem 

• Sök upp användaren

• Tryck Finish

2022-05-2541



Lägg till gruppmedlem – sätt förvald om SOP 

• Rollerna Service Planner och 
Design Responsible måste 
markeras som förvald (Default 
Role) 

2022-05-2542



Lägg till gruppmedlem – sätt förvald om SOP

• Även gruppen för 
motsvarande roll skall 
markeras som förvald 
(Default Group)

2022-05-2543



Lägg till gruppmedlem 

• Tryck Modify

2022-05-2544



Ta bort gruppmedlem

• Sök fram gruppmedlem

• Markera gruppmedlem

• Tryck Remove

2022-05-2545
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Avslutning



Sammanfattning

• Group Admin funktionaliteten i systemet möjliggör en verksamhetsnära 
hantering av utökade behörigheter i systemet

• Det finns ett behov om att fortsätta dialogen kring Group Admin och 
arbetssätt för tillämpning inom respektive VerkO

Stödjande underlag
• Systemroller och behörigheter i Teamcenter, utgåva 3, diarienummer: 

18FMV711-96:3
• Presentationsunderlag vid utbildningen för Group Admin
• Instruktioner för process och mallar
• Användarmanualer för VSDL och Teamcenter
• Underlag kommer återfinnas på Logistikportalen. Under konstruktion.

2022-05-2547
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Frågeställningar & Dialog


