
Med tilläggsmodulen SR-LDAP är det möjligt att koppla ihop an-
vändar- och enkätdeltagardatabasen med en LDAP-stödd an-
vändarkatalog, som exempelvis Active Directory. Det innebär att 
du kan importera nya personer till programmet direkt från använ-
darkatalogen. All personlig information hålls sedan automatiskt 
uppdaterad genom regelbundna uppdateringar. Detta tar bort 
dubbeladministration och underlättar hantering och validering. 

Underlätta hantering

SR-LDAP 

I LDAP-inställningarna kan du bland annat ställa in vilken eller 
vilka LDAP-källor som ska användas, och huruvida lösenord 
ska synkroniseras vid importen. Du definierar också om det 
ska vara möjligt att logga in i Survey&Report även om använ-
darverifieringen i datakällan inte är tillgänglig.

Synkronisera lösenord

Vid importen kan du välja att låta programmet göra det enligt 
standardinställningarna och importera användarna som de är, 
eller skapa olika importregler. Exempelvis kan du dela in respon-
denterna i kategorier samtidigt som de importeras, eller var-
för inte tilldela dem språkkoder? En importregel kan lyda ”Alla 
personer som har Sverige som land i sin adress får språkkod 
Svenska”. 

Reglerna kan även varieras och finslipas. När alla inställningar är 
klara kan du logga in som vanligt i applikationen och göra klart 
importen.

Dela in respondenter i språkkoder

Tillägget SR-LDAP underlättar hanteringen av användare, bland annat genom att förenkla administrationen kring lösenord och 
göra det möjligt att fördefiniera språkkoder för användare. Du importerar både respondenter och användare direkt från en kata-
logtjänst. På så sätt hålls informationen uppdaterad  och du kan skapa en användarmiljö med ”Single sign-on” i enkätverktyget. 
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LDAP ger dig möjlighet att söka fram respondenter och användare från en 
katalogtjänst, som exempelvis Active Directory.

SR-SSL

Med tilläggsmodulen SR-SSL får du möjlighet att kräva att de som ansluter till programmet gör det via en så kallad https-an-
slutning. När en https-anslutning används krypteras överföringen mellan webbservern och webbläsaren med hjälp av tekniken 
SSL (Security Sockets Layer).

Att ha en högre säkerhet kan vara lämpligt om dina enkäter innehåller konfidentiell information, eller om du hanterar känsliga personupp-
gifter. Inställningen kan göras både för administrationsgränssnittet och för den publika webbplats där respondenter besvarar enkäter.

Observera att en https-anslutning kräver att webbservern där programmet är installerat har ett certifikat utfärdat för aktuell domänadress. 
Om du har programmet installerat på en egen webbserver och vill möjliggöra https-anslutning, måste du alltså själv skaffa ett certifikat 
via en auktoriserad utfärdare. Du som har tecknat hyresavtal för Survey&Report behöver däremot inte skaffa något certifikat, eftersom 
programmet då ligger på Artisans server, där Artisan tillhandahåller certifikatet.


