1. Extensor CompanyUtils
Extensor CompanyUtils er et lite program som har til hensikt å hjelpe til med vedlikehold og administrasjon av
bedrifter, datterbedrifter og avdelinger i Extensor.
Selve programmet finnes i Extensor-mappa. Denne er som regel plassert på følgende adresse:
C:\Program Files (x86)\Extensor.
Her heter filen: Extensor.CompanyUtils.exe
Hvis Extensor ligger på en server, eller man benytter en ASP-leverandør som f.eks. Funn IT vil ikke Extensor
CompanyUtils ligge på angitt plassering. Ta da kontakt med Extensor Support så vil vi kunne hjelpe deg med å
finne programmet.

Når man starter opp CompanyUtils får man opp et påloggingsvindu. Man bruker samme brukernavn og passord
som for å logge på Extensor:

Når programmet kjører har man 3 hovedfunksjoner:
-

Slå sammen to bedrifter
Endre en datterbedrift til en avdeling
Endre en avdeling til en datterbedrift

Vi vil nå se nærmere på hver av de tre hovedfunksjonene.

1.1 Slå sammen to bedrifter
Det første vinduet man møter når man åpner programmet er vinduet for å slå sammen to bedrifter:

1: Her velger man først bedriften man ønsker å slette (oransje firkant 1)
2: Deretter velger man bedriften man ønsker å beholde (oransje firkant 2)
3: Så klikker man «Slå sammen» for å utføre sammenslåingen.
- Når man klikker «slå sammen» får man opp et kontrollvindu:

Når man har klikket ja i dette vinduet slår bedriftene seg sammen.
Tilslutt får man opp et vindu som viser hvilke tabeller som er slått sammen, og nederst en kommentar som
forteller om sammenslåingen gikk som forventet.

PS: Finnes det ansatte i begge bedriftene, slås de sammen inn den bedriften man vil beholde.

1.2 Endre en datterbedrift til en avdeling
Av og til har man et behov for å endre en datterbedrift til en avdeling. Dette gjøres fra fane nummer 2 i
CompanyUtils vinduet.

1 Rød firkant:
Her velger man først bedriften der datterbedriften befinner seg.
2 Grønn firkant: Deretter velger man den datterbedriften man ønsker å gjøre om til en avdeling.
3 Oransje firkant: Man klikker så på «Til avdeling» knappen for å endre bedriften til en avdeling.
4 Lilla firkant:
5 Blå firkant:

Her ser vi de avdelingene som allerede finnes i den valgte bedriften.
Her ser vi de ansatte i datterbedriften man skal endre til en avdeling.

Når man klikker «Til avdeling» får man opp et kontrollvindu:

Klikk ja på dette spørsmålet for å fullføre overføringen av datterbedriften til en avdeling.

1.3 Endre en avdeling til en datterbedrift
Av og til har man et behov for å endre en avdeling til en datterbedrift. Dette gjøres fra fane nummer 2 i
CompanyUtils vinduet.

1 Rød firkant:
Her velger man først bedriften der avdelingen befinner seg.
2 Grønn firkant: Deretter velger man den avdelingen man ønsker å gjøre om til en datterbedrift.
3 Oransje firkant: Man klikker så på «Til datterbedr.» knappen for å endre avdelingen til en datterbedrift.
Når man klikker «Til datterbedr.» får man opp et kontrollvindu:

Klikk ja på dette spørsmålet for å fullføre overføringen av avdelingen til en datterbedrift.

