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Kennslumarkmið
Hvað kemur fram í
handbókinni?

Í þessari fyrstu handbók mannauðskerfis ORRA eru lögð drög að
nauðsynlegri grunnþekkingu til að læra og skilja virkni kerfisins betur.
Nauðsynlegt er að tileinka sér þá þætti sem fjallað er um í handbókinni til að
öðlast færni í skráningu upplýsinga, vista og leita eftir þeim þegar þörf
krefur. Handbókin er ekki tæmandi fyrir þær aðgerðir sem hægt er að
framkvæma en kemur notandanum af stað og nýtist til uppflettinga þegar
rifja þarf upp.

Uppsetning bókarinnar
Hvaða þýða táknin sem
eru notuð í handbókinni?

Til að bókin sé aðgengileg og handhæg til uppflettingar er miðað að því að
textinn sé hnitmiðaður og skýringarmyndir eru úr kerfinu sjálfu. Aðgerðir
eru sýndar skref fyrir skref til útskýringa.
•
•
•

Þetta er tákn fyrir „aðgerðaskref“ og kemur fyrir þar sem
notandi er leiddur gegnum aðgerðaferli.

Þetta tákn er fyrir frekari útskýringar, upplýsingar og dæmi.

Þetta tákn er notað til að fylgja eftir „aðgerðaskrefum“ og
benda á mikilvæga þætti í kerfinu.

<>
[]
„Feitletrað“

Grunnur að mannauðskerfi Orra

Það sem er afmarkað með oddklofum er tilvísun í samsvarandi
tákn á lyklaborði (t.d. halda niðri <Ctrl> og <S> til að vista).

Það sem er afmarkað með hornklofum er tilvísun í námsefnið
sjálft.
Það sem stendur feitletrað innan gæsalappa eru lykilatriði í
námsefninu.
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Að velja aðgangsorð
Til að fyllsta öryggis sé gætt og til varnar því að óviðkomandi komist í Orra
gilda ákveðnar reglur varðandi aðgangsorð. Starfsmenn verða að fylgja
eftirfarandi til að uppfylla skilyrði um val á aðgangsorði:
Hvaða skilyrði þarf
aðgangsorð að uppfylla?

Notið ekki
tilvísanir s.s
nöfn
aðstandenda,
gæludýra eða
kennitölu í
aðgangsorði

Aðgangsorð
þurfa að vera
minnst 8 stafir
og tákn

Aðgangsorð
þurfa að
innihalda a.m.k.
einn bókstaf og
einn tölustaf

Ekki er hægt að
nota síðustu 3
aðgangsorð á
nýjan leik

Sama tákn má
ekki koma fyrir
tvisvar í röð

Orri minnir
notanda á að
endurnýja þarf
aðgangsorðið á
þriggja mánaða
fresti

Mynd 1 – Skilyrði sem aðgangsorð þarf að uppfylla
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Fyrstu fjórir
stafirnir mega
ekki vera hluti
af nafni né
notandanafni
notandans

Að skrá sig inn í Orra
Á hvaða vefslóð er
upphafssíðan?

Til að skrá sig inn í Orra þarf að kalla fram upphafsvalmynd eins og mynd 2
sýnir. Hana má t.d. finna á vefslóðinni http://orri.is eða á heimasíðu
Fjársýslunnar http://www.fjs.is/í hægri valmynd undir „Flýtihnappar” –
„Raunkerfi”.

1.

2.

3.

4.

•Skrá inn „*Notandanafn" og ýta á <TAB> á lyklaborðinu

•Skrá inn „*Aðgangsorð"

•Smella á „Tenging" til að komast inn í kerfi

•Smella á „Hætta við" sé hætt við innskráningu

1

2

3

Mynd 2 – Innskráningarmynd Orra

Stjörnumerkta reiti verður að fylla út svo hægt sé að halda áfram.

Grunnur að mannauðskerfi Orra
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Að þekkja helstu flýtileiðir
Hvernig er hægt að flýta
fyrir sér?

Í Orra er hægt að stytta þann tíma sem fer í að færa músabendil milli staða
og smella, með því að nýta sér flýtileiðir. Starfsmaður sem þekkir lyklaborð
tölvunnar vel getur afkastað meiru en sá sem ekki nýtir sér flýtileiðir.
Til hagræðingar má skoða mynd 3 af lyklaborði og merkja inn ef vill:

Mynd 3 - Lyklaborð

Helstu flýtileiðir:
Lyklaborðsaðgerð

Útskýring

Tab

Hægt er að flakka áfram milli
skráningarreita og hnappa með því
að ýta á Tab-takkann. Hægt að
bakka um reit/hnapp með því að ýta
á Tab+Shift
Í skráningarreit er hægt að slá inn
fyrsta staf í orði, ýta svo á Tabtakkann og þá leitar Orri uppi færslur
sem byrja á þeim staf. Séu slegnir inn
fyrstu tveir, þrír, fjórir... stafir leitar
Orri uppi færslur sem byrja á þeim.
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Enter

Hnappur sem er upphleyptur á
skjámynd og dökk rönd í kringum
hann, virkjast þegar slegið er á Entertakkann.

Alt

Þegar stafur er undirstrikaður í orði á
skjámynd, valmynda- og áhaldastiku,
virkjast hnappurinn eða skipunin
þegar ýtt er á Alt+undirstrikaða
stafinn.

Page Down

Skruna niður síðu

Page Up

Skruna upp síðu

Shift+Page Down

Bendill fer í glugga fyrir neðan

Shift+Page Up

Upp um glugga

↓

Fer niður um línu / ný færsla

↑

Fer upp um línu / fyrri færsla

Ctrl+↓

Býr til nýja færslu

Ctrl+↑

Eyðir út færslu

F4

Loka glugga / loka kerfinu

Ctrl+F4

Loka virkum glugga

F5

Hreinsa svæði

Shift+F5

Afrita svæði

F6

Hreinsa línu

Shift+F6

Afrita línu

F7

Hreinsa glugga

F8

Hreinsa skjámynd

F11

Setja kerfið í leitarham

Ctrl+F11

Hrinda af stað leit

Ctrl+E

Breyta

Ctrl+K

Listi yfir flýtilykla

Ctrl+L

Opna vallista

Ctrl+P

Prenta

Ctrl+S

Vista

Grunnur að mannauðskerfi Orra
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Hvernig er uppsetning
glugga í Orra?

Í hvaða gagnagrunni er
unnið?

Að nota glugga, áhaldastiku og valmyndir
Gluggarnir í Orra eru þannig settir upp að notandinn sjái glöggt í hvaða
umhverfi hann vinnur. Mikilvægt er að átta sig á uppsetningunni svo
auðveldara verði að vinna í kerfinu.
Efsta línan er alltaf heitið á gagnagrunninum sem notandi vinnur í:
Mynd 4 – Efsta lína í Orra-glugga

Notandinn sér strax í hvaða gagnagrunni er unnið en hann er sá sami hjá
öllum ríkisstofnunum sem nota Orra (Ríki).
Næstu tvær línur eru áhalda- og valmyndastika:
Hvar eru aðgerðir sem
hægt er að framkvæma?
Mynd 5 – Áhalda- og valmyndastika

Þessar stikur eru alltaf sýnilegar þegar Orri er opinn.
Í efri línunni, áhaldastiku, eru felligluggar með öllum aðgerðum sem hægt er
að framkvæma. Þar eru virkar aðgerðir í svörtum lit en óvirkar gráar. Í neðri
línunni, valmyndastiku eru flýtileiðir helstu aðgerða úr áhaldastikunni og
með því að staðnæma músabendilinn yfir myndahnappi birtist heiti hans. Á
bls. 11 er að finna útskýringar á virkni hnappa valmyndastikunnar.
Hvaða gluggi er virkur?

Gluggar forritsins hafa hver sitt heiti sem birtist svona:

Mynd 6 – Uppröðun glugga í Orra

Heiti glugga er efst til vinstri í hverri skjámynd fyrir sig. Séu margir gluggar
opnir er sá virki með dekkri lit í efstu línu.
Er kerfið stillt á tímaflakk?

Gluggarnir sýna skýrt ef kerfið er stillt á tímaflakk:
Mynd 7 – Orri stilltur á tímaflakk

Sé kerfið stillt á aðra dagsetningu en er í raun birtist dagsetningin sem unnið
er á aftan við heiti gluggans. Mikilvægt er að gæta þess að ávallt sé unnið á
réttri dagsetningu og ganga reglulega úr skugga um að svo sé.

10

Virkni hnappa á valmyndastikunni:
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Nýtt

Býr til nýjan skráningarglugga

Finna

Kallar fram leitarglugga

Sýna aðalvalmynd

Kallar fram aðalvalmynd

Vista

Vistar síðustu færslu(r)

Næsta skref

Þessi hnappur er óvirkur í Orra

Skipta um ábyrgðarsvið

Kallar fram lista með ábyrgðarsviðum

Prenta

Prentar upplýsingar úr virkum glugga

Loka skjámynd

Lokar virkum glugga

Klippa

Klippir út valinn texta

Afrita

Afritar valinn texta

Líma

Límir útklipptan eða afritaðan texta

Hreinsa færslu

Hreinsar texta úr skráningarreit(um)

Eyða

Eyðir skráningu úr Orra

Skrá í reit

Opnar nýjan glugga sem hægt er að skrá upplýsingar í

Þysja

Þessi hnappur er óvirkur í Orra

Tungumál

Þessi hnappur er óvirkur í Orra

Viðhengi

Kallar fram skráningarglugga viðhengja

Möppuhnappar

Kallar fram möppuhnappa-glugga.

Önnur gildisdagsetning

Kallar fram tímaflakks-glugga

Dags.breyt.saga

Kallar fram glugga með sögu skráningar og breytinga

Flytja gögn út

Opnar ferli til að flytja gögn úr Orra í önnur forrit

Gluggahjálp

Opnar hjálparglugga á ensku
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Að greina milli lita í bakgrunni skráningarreita
Hvaða litir eru á
skráningarreitunum?

Skráningarreitir hafa fjóra mismunandi bakgrunnssliti eftir því hvað hægt er
að framkvæma innan þeirra.
Hvítur þýðir að hægt sé að skrá
upplýsingar í skráningarreitinn
en þess ekki krafist
[sjá „Staðsetning" mynd 9].

Gulur þýðir að þar sé reitur sem
verður að fylla út til að halda
skráningu áfram
[sjá „Skipulagseining" mynd 9].

Bakgrunnslitir skráningarreita

Grár þýðir að einungis er hægt að
lesa upplýsingar í reitnum
en ekki skrá
[sjá „Starfsnúmer" mynd 9].

Blár þýðir að kerfið sé í leitarham
þannig að skrá þarf leitarskilyrði
og hrinda af stað leit
[sjá „Heiti bunka" mynd 10] .

Mynd 8 – Bakgrunnslitir skráningarreita

Með því að skoða mynd 9 má sjá Orra þegar hann er ekki í leitarham í Starfmyndinni. Þar eru gulir, hvítir og gráir skráningarreitir sem hafa mismunandi
breytur sbr. ofangreint.

Mynd 9 – Orri ekki í leitarham
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Með því að skoða mynd 10 má sjá Orra þegar hann er í leitarham í BEEmyndinni (Bunkamynd). Til að setja Orra í leitarham er ýtt á <F11>. Hægt er
að slá inn leitarskilyrði í reiti sem eru bláir og ýta á <Ctrl>+<F11> til að hrinda
af stað leit. Til að taka Orra úr leitarham er ýtt á <F4>.

Mynd 10 – Orri í leitarham

Grunnur að mannauðskerfi Orra
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Að þekkja gildisdagsetningar
Hvaða dagsetning er gild í
kerfinu?

Hægt er að flakka fram og tilbaka í tíma í kerfinu til að skoða, nýskrá eða
breyta gögnum. Um þrjá valmöguleika er að ræða, þ.e. fortíð, daginn í dag
og framtíð.

Fortíð

Dagurinn
í dag

Framtíð

Mynd 11 – Tímaflakk í Orra

Miklu máli skiptir að vera skráður á rétta dagsetningu eftir því hvað verið er
að skoða, nýskrá eða breyta. Orri býður upp á að breyta gildisdagsetningu
þegar „Einstaklingsskráning“ er opnuð úr aðalvalmynd sjá mynd 12. Einnig
er hægt að smella á flýtihnappinn
„önnur gildisdagsetning“ á
valmyndastikunni. Sami gluggi opnast hvort sem smellt er á flýtihnappinn
eða smellt á (Já) við að breyta dagsetningu í glugganum á mynd 14.

Til að skráning taki gildi á réttum tíma þarf að gæta vel að því að hafa
kerfið stillt á rétta dagsetningu, sama hvort um er að ræða aftur í
tímann, daginn í dag eða fram í tímann.
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•Vera í aðalvalmynd og smella á „Einstaklingsskráning“
1.

1

Mynd 12 – Velja einstaklingsskráningu á heimasíðu Oracle Applications

2.

•Starfaglugginn opnast og til viðbótar ákvörðunargluggi mynd
13
•Smella á (Já) til að breyta dagsetningu eða (Nei) til að vinna á
deginum í dag

Mynd 13 – Ákvarðanagluggi fyrir tímaflakk

Grunnur að mannauðskerfi Orra
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3.

•Sé smellt á (Já) opnast nýr gluggi .
•Til að breyta skal smella inn í hvíta reitinn „Gildisdagsetning",
setja inn dagsetningu, hvort heldur á forminu DD.MM.ÁÁÁÁ
[sjá mynd 14]eða DDMMÁÁ [sjá mynd 15] og smella á (Í lagi).

Mynd 14 – Orri stilltur á daginn í dag

Mynd 15 – Orri flakkar aftur í tíma

Dæmi: Jón Jónsson var í launaflokki 631.010, 1. janúar 2010, er í
launaflokki 631.020 í dag en fer í launaflokk 631.030 1. Janúar
2015. Í „einstaklingsskráningu“ birtist starfamyndin eftir því
hvaða gildisdagsetning er valin. Sé dagurinn í dag valinn sést
einungis í hvaða launaflokki Jón Jónsson er í dag sbr. mynd 17.

Launaflokkur
631.010
janúar 2010

Launaflokkur
631.020
í dag

Mynd 16 – Launaflokkabreytingar á tímaflakki
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Launaflokkur
631.030
janúar 2015

Mynd 17 – Launaflokkur Jóns Jónssonar í dag (nútíð)

Til að sjá hvaða launaflokki hann var í 1. janúar 2010 er hægt að fara á
tímaflakk, sjá mynd 14 og stilla kerfið aftur í tímann.

Mynd 18 – Launaflokkur Jóns Jónssonar 01.01.2010 (fortíð)

Grunnur að mannauðskerfi Orra
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Til að sjá hvaða launaflokkur er skráður á hann 1. janúar 2015 er hægt að
fara á tímaflakk á ný, sjá mynd 14 og stilla kerfið fram í tímann.

Mynd 19 – Launaflokkur Jóns Jónssonar 01.01.2015 (framtíð)
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Að leita upplýsinga
Hvar eru upplýsingar um
einstaklinga?

Almennt er unnið með einstaklinga í kerfinu. Þegar við leitum að einstaklingi
og upplýsingum tengdum honum þurfum við að opna „einstaklings–
skráninguna“ [sjá mynd 12 á bls.15]. Þegar „Finna einstakling“-glugginn
birtist þarf að velja eitt þriggja leitarskilyrða til að vinna út frá, nafni,
kennitölu eða starfsnúmeri.
Til að afmarka leit er % notað. Það skiptir máli hvar merkið er sett til að
skilyrðing leitarinnar virki. Leitarskilyrði sem stendur á undan % vísar til
fremsta dálks sem birtist í leitarglugganum. Leitarskilyrði sem stendur á milli
tveggja % vísar til allra dálka sem birtast í leitarglugganum. Þannig að %
kemur í stað annarra hugsanlegra tákna sem gætu staðið á eftir
leitarskilyrðinu [Jónsson%] eða bæði á undan og eftir leitarskilyrðinu
[%Jónsson%].
Það er hægt að leita í kerfinu á tvennan máta og framkvæmt á eftirfarandi
hátt:

1.

•Hafa „einstaklingsskráninguna“ opna og smella á
vasaljósið á valmyndastikunni

1

Mynd 20 – Smella á vasaljósið á valmyndastiku

Grunnur að mannauðskerfi Orra
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2.

• Slá inn nafn, kennitölu eða starfsnúmer til að leita eftir og
smella á hnappinn „Finna".
EÐA
•Hafa músabendilinn í skráningarreit og smella á punktana þrjá
til hægri til að opna leitarglugga.

2

2

2

.

.

.
2

.

Mynd 21 – Velja eitt þriggja leitarskilyrða eða smella á punktana þrjá

3.

• Leitarglugginn birtist ef fleiri en einn möguleiki kemur til
greina eða ef smellt er á punktana þrjá. Þar er hægt að setja
inn í reitinn „Find" leitarskilyrði s.s. heilt nafn, hluta úr nafni
eða eftirnafn. Til að þrengja leit þegar nafnaleit er lokið er
hægt að setja inn hluta eða heild leitarskilyrðis.

3

.

Mynd 22 – Slá inn leitarskilyrði í leitarglugga
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4.

•Til að leita að Jóni Jónssyni er t.d. nóg að slá inn Jón% og þá
leitar Orri að öllum sem heita Jón.

4

.

Mynd 23 – Leitað eftir skilyrði með % fyrir aftan

5.

• Í leitarglugganum birtast allir sem uppfylla leitarskilyrðin.
Með því að skruna niður gluggann finnum við okkar mann,
smellum á [OK] og þá opnast viðkomandi í
Einstaklingsskráningarglugganum.

Mynd 24 – Niðurstöður leitar í leitarglugganum

Grunnur að mannauðskerfi Orra
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Að þekkja ábyrgðarsvið
Hvað er ábyrgðarsvið?

Heimild starfsmanns að tilteknu „ábyrgðarsviði“ veitir honum aðgang að
skilgreindum svæðum og upplýsingum. Aðgangur notenda að
„ábyrgðarsviðum“ er æði misjafn og þau geta verið mismörg milli notenda.
Sumir hafa eingöngu lesaðgang en aðrir geta bæðið lesið og skráð ný gögn.
Eftir innskráningu í kerfið [sjá bls.7] lítur valmynd „ábyrgðarsviðs“ svona út:

Mynd 25 – Ábyrgðarsvið í aðalvalmynd Oracle Applications

Auðkenni ábyrgðarsviðs
„Ábyrgðarsvið“ er valið eftir því á hvaða ábyrgðarsviði notandi ætlar að
vinna og þau eru auðkennd þannig:
Hvað þýða þessar
skammstafanir?





Fyrsti hlutinn vísar til þeirrar stofnunar sem „ábyrgðarsviðið“
tilheyrir
Annar hlutinn er ensk skammstöfun fyrir kerfishluta
Þriðji hlutinn vísar til þess hvert réttindastig „ábyrgðarsviðsins“ er
(launaafgreiðsla, starfsmannahald, lesaðgangur, gjaldkeri o.s.frv.)

Dæmi:
Mynd 26 – Ábyrgðarsvið BVS (Barnaverndarstofa)

BVS => Barnaverndarstofa
HR => Human Resources
Starfsmannahald => Starfsmanna- og launakerfi
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Að velja og skipta um ábyrgðarsvið
Hvernig er ábyrgðarsvið
valið?

Til að velja eða skipta um „ábyrgðarsvið“ þarf að framkvæma eftirfarandi:

1.

•Smella á viðeigandi „ábyrgðarsvið“ úr aðalvalmyndinni.

Mynd 27 – Val á ábyrgðarsviði

Hvernig er skipt um
ábyrgðarsvið?

Hægt er að skipta um „ábyrgðarsvið“ á annan hátt:

1.

•Smella á „Einstaklingsskráning" og loka gluggunum sem
birtast um dagsetningu og einstaklingsskráningu til að fá upp
aðalvalmynd.

1

Mynd 28 – Einstaklingsskráning valin á heimasíðu Oracle Applications

Grunnur að mannauðskerfi Orra
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2.

•Smella á pípuhattinn í valmyndastikunni þannig að
ábyrgðarsviðsglugginn opnist sjá mynd 30.

2

Mynd 29 – Pípuhattur á áhaldastiku

3.

•Tvísmella á viðeigandi ábyrgðarsvið eða velja ábyrgðarsvið
og smella á OK hnappinn.

Mynd 30 - Ábyrgðarsviðsglugginn
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Að þekkja „vista” skipun
Hvernig eru upplýsingar
vistaðar?

Til að skráðar upplýsingar taki gildi í kerfinu þarf að „vista” þær. Til þess eru
tvær leiðir, annað hvort smella á „vista” hnappinn
á valmyndastikunni
[sjá bls.11] eða halda niðri <Ctrl> + <S>.
Þegar upplýsingar eru vistaðar birtist glugginn á mynd 31, þar sem notandi
getur ýmist staðfest skipunina (Yes), hafnað henni (No) eða hætt við
(Cancel):

Mynd 31 – Á að vista upplýsingar?

Þegar reynt er að loka glugga án þess að vista birtist glugginn á mynd 32,
sem spyr hvort þú viljir loka (Yes) eða hætta við að loka (No):

Mynd 32 – Á að loka glugga?

Ef valinn er möguleikinn (Yes) í glugganum hér að ofan, verða skráðar
upplýsingar ekki vistaðar.

Grunnur að mannauðskerfi Orra
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Að vista breytingar
Hvernig eru breytingar
vistaðar?

Í Mannauðskerfi Orra birtist glugginn „Veljið möguleika“, á mynd 34, þegar
upplýsingum er breytt og þær vistaðar. Þá þarf að gæta vel að því að
hnappurinn „Uppfæra“ felur í sér að eldri gagnasaga geymist, fram til
þeirrar dagsetningar sem kerfið er stillt á, þegar nýjar upplýsingar bætast við
og það verður til breytingarsaga.
Framtíð
[nýjar upplýsingar
bætast við]

Fortíð
[helst óbreytt]

Nútíð
[nýjar upplýsingar
bætast við]

Mynd 33 – Virkni hnappsins „Uppfæra“

Mynd 34 – Á að „Uppfæra“eða „Leiðrétta“?

Hvort á að velja
„Leiðrétta“ eða
„Uppfæra“?

Hnappurinn „Leiðrétting“ vistar hins vegar nýjar upplýsingar yfir eldri
gagnasögu, aftur að síðustu breytingu á viðkomandi skráningarmynd og
gerir hana þannig óaðgengilega síðar meir. Smella þarf á annan hvorn
hnappinn svo hægt sé að vinna áfram í kerfinu.
Fortíð
[Nýjar upplýsingar yfirrita
eldri gagnasögu aftur að
síðustu breytingu]

Framtíð
[Nýjar upplýsingar
bætast við fram að
næstu breytingu]

Nútíð
[Nýjar upplýsingar
bætast við]

Mynd 35 – Virkni hnappsins „Leiðrétting“
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Sé smellt á hnappinn „Uppfæra“ þegar breyting er skráð í kerfið, sem
skarast á við upplýsingar sem eru skráðar fram í tímann (sjá „Að þekkja
gildisdagsetningar á bls. 15), birtist glugginn á mynd 36, sem býður upp á tvo
möguleika.

Mynd 36 – Á að „Yfirrita“ eða „Færa inn“?

Hvort á að velja „Yfirrita“
eða „Færa inn“?

Hnappurinn „Yfirrita“ yfirritar áður gerðar breytingar, með nýju
upplýsingunum, fram í tímann.
Framtíð
[Nýjar upplýsingar
yfirrita áður gerðar
breytingar]

Fortíð
[Helst óbreytt]

Nútíð
[Nýjar upplýsingar
bætast við]

Mynd 37 – Virkni hnappsins „Yfirrita“
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Hnappurinn „Færa inn“ gerir breytingu virka fram til næstu skráðu
breytingar fram í tímann.
Framtíð
[Nýjar upplýsingar
bætast við en eldri
breytingar eru áfram í
gildi]

Fortíð
[Helst óbreytt]

Nútíð
[Nýjar upplýsingar
bætast við]

Mynd 38 – Virkni hnappsins „Færa inn“

Hnappurinn „Leiðrétting“ er varasamur og gæta þarf vel að því hvort
örugglega eigi að yfirskrifa fyrirliggjandi upplýsingar.
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Að hætta vinnslu í Orra
Hvernig er vinnslu hætt í
Orra?

Þegar hætta á vinnslu í Orra verður að ganga frá á réttan hátt.

• Smellið á rauða X-ið efst í hægra horni Orra-gluggans.
1.

1

Mynd 39 – Rauða X-ið efst í hægra horni Orra

2.

•Aðvörunargluggi opnast. Veljið [Í lagi] til að loka Orra eða
[Hætta við] til að halda áfram vinnslu.

Mynd 40 – Aðvörunargluggi þegar Orra er lokað
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3.

•Lokið tengiglugga Orra með því að smella á rauða X-ið, efst
í hægra horni netvafrans. Í tengiglugganum hangir mynd
41.

Mynd 41 – Mynd í tengiglugga Orra

•Smellið á „Útskráning " á heimasíðu Oracle Applications.
4.

4

Mynd 42 – Útskráning á heimasíðu Oracle Applications
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