Guide til mobiladgang til
Ejendomsforeningen Danmarks
interaktive statistikker
Denne guide beskriver, hvordan man får adgang til Ejendomsforeningen Danmarks interaktive
statistikker gennem en smartphone eller tablet.
Ejendomsforeningen Danmark producerer i øjeblikket en interaktiv webrapport, som er åben for
offentligheden samt en interaktiv medlemsstatistik, som deltagere i statistikken kan få adgang til.
Guiden gennemgår procedurer for adgang gennem henholdsvis Apple- og Android-enheder.
For at se Ejendomsforeningen Danmarks interaktive webrapport på en mobil/tablet er det
nødvendigt at have appen ”SAS Mobile BI”. Appen er tilgængelig både i Googles Play Store og i
Apples App Store.
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Apple
Når man har installeret SAS Mobile BI appen på sin Apple-enhed, er der to fremgangsmåder til at
tilføje en interaktiv webrapport på. Bemærk, at fremgangsmåden for at få adgang til hhv.
webrapporten og medlemsstatistikken er nærmest identisk.
Adgang til den interaktive webrapport
Åben SAS Mobile BI appen. Når appen er åbnet, bliver man mødt med (I). Tryk på ”Tilføj” oppe i
venstre hjørne. I det næste vindue trykkes på ”Alle forbindelser”, således at man har skærm (II).
I

II
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For at kunne tilføje forbindelsen skal oplysningerne svare til de oplysninger, der er i (III). Herefter
trykkes der næste. Efter (III) skal man ’swipe’ til højre i ”Log på som gæst”, som det ses i (IV),
herefter trykkes der igen næste.
III

IV

Hvis forbindelsen blev oprettet korrekt, vil man blive mødt af (V). Herefter trykkes der udført. I
(VI) skal man vælge EDMT  EDMT_Produktion og derefter vælge Offentlig Rapport - BI
Mobile.
V

VI
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Når man har trykket på rapporten, kommer (VII) frem. Her er der mulighed for at abonnere på
rapporten, ved at trykke på plusikonet. Efter man har trykket på plusikonet, går man tilbage til
forsiden. Herfra kan man åbne rapporten, som ser ud som i (VIII).
VII

VIII

Næste gang man åbner appen, vil rapporten ligge let tilgængeligt på forsiden.
Adgang til den interaktive medlemsstatistik
Åben SAS Mobile BI appen. Når appen er åbnet, bliver man mødt med (I). Tryk på ”Tilføj” oppe i
venstre hjørne. I det næste vindue trykkes på ”Alle forbindelser”, således at man har skærm (II).
I

II
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For at kunne tilføje forbindelsen skal oplysningerne svare til de oplysninger, der er i (III). Herefter
trykkes der næste. Efter (III) indtaster man sine log-in oplysninger, som vist i (IV) og trykker næste.
III

IV

Hvis forbindelsen blev oprettet korrekt vil man blive mødt af (V). Herefter trykkes der udført. I (VI)
skal man vælge EDMT. Herfra kan man vælge enten at se den offentlige rapport eller medlemmets
egen rapport. For at tilgå den offentlige webrapport kan man vælge EDMT_produktion 
Offentlige Rapport – BI Mobile. For at tilgå medlemmets egen rapport kan man vælge
Medlemsgruppe  EDM rapport.
V

VI
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Når man har trykket på én af rapporterne, får man et vindue frem lignende (VII). Her er der
mulighed for at abonnere på rapporten, ved at trykke på plusikonet. Efter man har trykket på
plusikonet, går man tilbage til forsiden. Herfra kan man åbne rapporten, som ser ud som i (VIII)
VII

VIII

Næste gang man åbner appen, vil rapporten ligge let tilgængelig på forsiden.
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Android
Når man har installeret SAS Mobile BI appen på sin Android-enhed, er der to fremgangsmåder, til
at tilføje den interaktive webrapport på.
Bemærk, at fremgangsmåden for at få adgang til hhv. webrapporten og medlemsstatistikken er
nærmest identisk.
Adgang til den interaktive webrapport
Åben SAS Mobile BI appen. Når appen er åbnet, bliver man mødt med (I). For at tilføje et
abonnement på markedsrapporten trykkes der på plusikonet i nederste højre hjørne. Efter trykket
kommer en ny skærm (II), hvor man igen trykker på plusikonet i nederste højre hjørne.
I

II
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For at kunne tilføje forbindelsen skal oplysningerne svare til de oplysninger, der er i (III). Herefter
trykkes der næste. Efter (III) skal man sætte flueben i ”Log på som gæst”, som det ses i (IV),
herefter trykkes der igen næste.
III

IV

Hvis forbindelsen blev oprettet korrekt, vil man blive mødt af (V). Herefter trykkes der udført. I
(VI) skal man vælge EDMT  EDMT_Produktion og derefter vælge Offentlig Rapport - BI
Mobile.
V

VI
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Når man har trykket på rapporten, kommer (VII) frem. Her er der mulighed for at abonnere på
rapporten. Efter man har trykket ”abonner”, kan man åbne rapporten, som ser ud som i (VIII).
Næste gang man åbner appen, vil rapporten ligge let tilgængelig på forsiden.
VII

VIII

Adgang til den interaktive medlemsstatistik
Åben SAS Mobile BI appen. Når appen er åbnet, bliver man mødt med (I). For at tilføje et
abonnement på markedsrapporten trykkes der på plusikonet i nederste højre hjørne. Efter trykket
kommer en ny skærm (II), hvor man igen trykker på plusikonet i nederste højre hjørne.
I

II
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For at kunne tilføje forbindelsen skal oplysningerne svare til de oplysninger, der er i (III). Herefter
trykkes der næste. Efter (III) vil der dukke et vindue op, hvor man kan skrive sine log-in
oplysninger ind.
III

Hvis forbindelsen blev oprettet korrekt, vil man blive mødt af (IV). Herefter trykkes der udført. I
(V) skal man vælge EDMT  EDMT_Produktion og derefter vælge Offentlig Rapport - BI Mobile
for at tilgå den offentlige rapport. For at tilgå medlemmets egen rapport skal man vælge EDMT 
Medlem  EDM Rapport.
IV

V
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Når man har trykket på én af rapporterne, kommer (VI) frem. Her er der mulighed for at abonnere
på rapporten. Efter man har trykket ”abonner”, kan man åbne rapporten, som ser ud som i (VII).
Næste gang man åbner appen, vil rapporten ligge let tilgængelig på forsiden.
VI

VII
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