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Brugere i en EASY-A base 
 

NOTAT  

Af: WM-data 
 

 

I dette notat findes en liste over de Oracle-brugere, der som minimum skal være i en 

EASY-database.  

 

Nogen af brugerne findes også som EASY-Oracle-brugere (dvs. kan benyttes som 

egentlige EASY-A-brugere). Dette fremgår af søjlen EOB i nedenstående tabel. 

 

Tilsvarende vil nogen af brugerne vedligeholdes ved installation af Service-packs. Dette 

fremgår af søjlen SP i nedenstående tabel. 

 

Brugernavn Formål EOB SP 

DATAUDVEKSLING Benyttes kun til at stemple en EASY-Oracle-

bruger på datamodtagelser. Findes IKKE som 

Oracle-bruger, idet der her benyttes et database-

link med PART<skolenr> som bruger. 

J N 

DB_MONITOR Benyttes ifm. overvågning af servicepacks. N J 

DISCOV3 Benyttes ifm. Ledelsesinformation. N N 

ESASII Ejer alle objekter under EASY-A, og sørger for al 

autorisation til andre brugere via scripts og pak-

ker 

J J 

OPS$EASYADU Blev tidligere brugt ifm. epmodtag (ftp-

modtagelse). Kan nedlægges. 

N J 

OSE Indeholder alle objekter under EASY-Ø. Der er 

grants frem og tilbage mellem ESASII og OSE 

på diverse pakker og grants 

J J 

OSESE Kigge-bruger til OSE-brugerens objekter. J N 

PART<skolenr> Benyttes til dataudveksling mellem skolerne 

(f.eks. udlån og flytning), samt ifm. data-

/videredistributioner 

J J 

PART859 Benyttes ifm. eHandel J J 

PARTCOSA Bruges af CØSA, når data sendes til skolerne. 

Benyttes nu kun på EASY-F, da data sender der-

fra som videredistributioner. 

J J 

PARTELEVPLAN Benyttes af elevplan ved afhentning/aflevering af 

beskeder. Har kun rettighed til kald af en grænse-

flade-pakke. 

N J 

UNICSE Byttes af  UNI-C ifm. support. Kan kun se data, 

men ikke bestille udskrifter mm. Standard-

password, som ændres ved installation af servi-

cepacks. 

J J 
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Brugernavn Formål EOB SP 

UNISEALT Byttes af  UNI-C ifm. support. Har i store træk de 

samme rettigheder som ESASII-brugeren (ifm. 

applikationen). Password styres af skolen. 

J J 

WEBSERVICE Benyttes ved kald af WebServices (EASY-W 

logger på som denne bruger). Har kun rettighed 

til kald af en grænseflade-pakke. 

N J 

WMSUP Benyttes af WM-support. Kan kun se data, men 

ikke bestille udskrifter mm. Standard-password, 

som ændres ved installation af servicepacks. 

J J 

 

 

 


