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1. Introduktion 
I denne guide får du et overblik over alle de funktioner og muligheder, du har som superbruger. 

 
Din konto består af to forskellige profiler, som er kædet sammen. 

 
1. En superbruger (Admin) – hvor du kan administrere jeres brugere, kurser osv.  
2. En kursist – hvor du selv kan gennemføre kurserne 

 
Du kan skifte imellem de 2 brugertyper i højre hjørne: 
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1.1 Hovedmenu 
Du har som superbruger adgang til en 
række administrative funktioner. Bl.a. op-
rettelse/sletning af brugere, udrulning af 
kurser og rapporter over dine brugeres 
aktivitet.  
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2. Brugere 
2.1 Oprettelse af brugere enkeltvis 
Som superbruger kan du oprette, slette eller suspendere brugere. Oprettelse af brugere enkeltvis 
fungerer således. 

1. I hovedmenuen trykker du på Brugere. 

2. Tryk på tilføj bruger for at oprette en ny bruger. 

3. Udfyld informationer på brugeren og dernæst tryk tilføj. Brugeren vil nu 
modtage en opstartsmail med sine loginoplysninger.  
 
4. Du kommer nu til en side, hvor du har mulighed for at tildele brugeren specifikke kurser eller 
tilmelde personen til et pensum. Bemærk, at hvis pensum er opsat til automatisk at indrulle nye 
brugere i pensummet, så sker dette automatisk, og du skal ikke gøre mere. 
 
Nb. Som udgangspunkt anbefaler CyberPilot, at man som minimum tildeler brugeren fire grund-
læggende kurser. Det er kurserne Awareness-træning, Phishing, Passwords og Persondata. Det er 
naturligvis helt op til jer, hvor mange kurser en ny bruger skal tildeles, og I disponerer frit over alt 
tilgængeligt materiale på platformen. Fremadrettet vil brugeren modtage nye kurser, som udsen-
des til alle i organisationen. 

 
2.2 Oprettelse af flere brugere 
Hvis du skal oprette flere brugere på en gang, kan du gøre det med en CSV-fil. Se afsnit 7. om 
dette i guiden, eller kontakt CyberPilot, hvis du gerne vil have, at vi gør det for dig. I så fald skal 
du sende en csv-fil til Cyberpilot med en liste over de brugere, som du gerne vil have importeret. 
Skriv til info@cyberpilot, så sender vi en skabelon, som brugernes detaljer indsættes i. Når Cyber-
pilot har modtaget informationerne, så klarer vi resten for jer.  

 

2.3 Sletning og suspendering af brugere 
På platformen har du mulighed for at slette eller suspendere brugere 

 
Sletning: anbefales hvis en bruger ikke længere er ansat i organisationen. 

 
Suspendering: anbefales hvis en bruger fx skal på barsel, sygemeldes, på orlov mv. Mens bruge-
ren er suspenderet modtager personen ikke e-mails fra platformen og bliver ikke tilmeldt nye kur-
ser. Eksisterende data bibeholdes.  
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1. Vælg menuen Brugere på admin-forsiden. 
 

2. Sletning og suspendering af kursister: 
• For at slette (a) brugere, skal du trykke på papirkurven under handlinger og derefter god-

kende sletningen. For at slette brugeren helt skal papirkurven også tømmes.  
• For at suspendere (b) brugere skal du trykke på den grønne bar under aktiv. Her suspende-

rer du den pågældende bruger og kan samme sted aktivere brugeren igen. 
 

 
 
 
 

 

 

 

3. Kurser 
3.1 Oversigt over kurser (kursuskataloget) 
I menuen kurser kan du se hvilke kurser, som er tilgængelige for jeres organisation. I disponerer 
frit over alt tilgængeligt materiale. Via kolonnen ”Deltagelse” er det muligt at se, hvor mange af 
jeres brugere, som allerede er tilmeldt et kursus.  

 
 
 

b 

a 
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3.2 Se nærmere på et kursus fra kursuskataloget 
Du har mulighed for at se nærmere på et kursus, inden du beslutter, om du vil udrulle det til alle 
brugere. 

 
1. Under brugere udsøger du din egen bruger og klikker på navnet. Husk det skal være kursist-

profilen, IKKE admin-profilen. Brug evt. filteret i bunden af skærmen. 
2. Klik på fanebladet ”kurser” og tilmeld din egen kursistprofil til kurset.  
3. Skift til din kursistprofil i højre hjørne. Her er kurset nu tilgængeligt. 

 

3.3 Tildel og fjern kurser 
 
3.3.1 Til- og framelding af kurser til enkelte brugere.  
 
Tilmelding af kurser: Som superbrugere kan du tildele et kursus til udvalgte medarbejdere. Dette 
kan være brugbart, hvis du fx vil vise et kursus til bestemte kollegaer, eller hvis en ny medarbejder 
skal have tilføjet ekstra kurser, som dine andre medarbejder har gennemført.  
 
Framelding af kurser: Du har også mulighed for at framelde en bruger et kursus på samme måde. 

1. På admin-forsiden klikker du på fanen brugere. 

2. Find den bruger du gerne vil til- eller framelde et kursus til. Klik på brugerens navn. 

 

 

 

 

3. Der åbnes nu et overblik over brugerens kursustilmeldinger. Klik på fanebladet kurser. Tryk på 
knappen til højre for at tilmelde/framelde personen bestemte kurser.  

 

 

 

 

5. For at framelde en bruger et kursus klikker du på den mørke knap ”tilmeldt”. Farven skifter der-
efter til hvid igen, og brugeren er frameldt kursuset.  
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4. Afdelinger 
Afdelinger giver mulighed for at dele jeres bruger op og placere dem i bestemte 
afdelinger. Det kan være gavnligt, hvis der fx skal være flere administratorer på 
Awareness-træningen, som skal håndtere en bestemt gruppe af brugere. Det 
kan gøre det lettere, at få specifikke rapportmuligheder og målrettet tilmelding 
af kurser til bestemte brugere. For at oprette nye afdelinger skal du klikke på afdelinger i hoved-
menuen. 
 
I undermenuen får du et overblik over, hvordan din organisation allerede er opdelt, og du kan 
derefter opdele yderligere. 
 
For at oprettet en ny afdeling klik på tilføj afdelinger. Derefter skal du definere 
navn på den afdeling, du gerne vil oprette og hvilken forældre-afdeling, det 
hører til (typisk bare afdelingen med organisationens navn. Klik på tilføj. 
 
OBS.  
Du skal selv tilføje brugerne til afdelingen, når den er oprettet. Når du tilføjer kurser til en afde-
ling, tilmelder du ikke brugerne i kurserne, du gør dem bare tilgængelige og derefter kan du som 
superbruger bestemme, hvilke kurser du skal udrulle til brugerne. 
 

5. Pensum (definerer gruppe af kurser) 
Pensum giver dig mulighed for at definere en samlet gruppe af kurser, som nye 
(og evt. eksisterende) brugere skal gennemføre. På den måde kan du sikre, at alle 
nye medarbejdere får de samme kurser.  
 
Vælg pensum i hovedmenuen for at få et overblik over allerede eksisterende 
pensa. I denne menu ser du under kolonnen deltagelse, hvor mange brugere, der allerede er til-
knyttet de bestemte pensa.  
 
 

5.1 Tilføj et pensum 
For at tilføje et nyt kursus, skal du klikke på ”tilføj pensum” (a). 
 

 

a 
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Du kan oprettet et pensum hvis følgende kriterier er opfyldt: 

a. Overskrift på pensum (giv det et navn) 
b. Klik på ikon for at få vist pensum id’et (benyttes hvis du skal indrulle flere brugere på 

samme tid, se afsnit 5.4) 
c. Beskrivelse af pensummet. Her kan fx stå, hvilke kurser det indeholder. 
d. Indstillinger for pensum. Sæt flueben ved aktiv og vis på katalog.  Sæt flueben i tildel auto-

matisk til nye brugere, hvis du ønsker at nyoprettede bruger automatisk skal registreres til 
dette pensum. Det er en god ide, hvis du har en fast plan for, hvilke kurser nye medarbej-
dere skal have.  

e. Disse indstillinger er typisk ikke relevante og kan efterlades tomme. 

 

5.2 Hvilke kurser skal være en del af pensummet? 
I undermenuen kurser kan du tilføje og fjerne udvalgte kurser til pensummet. Det vil sige, at du 
altid kan holde dit pensum opdateret. Hvis du tildeler et nyt kursus til pensummet, vil de brugere, 
som er tilmeldt et pensum, hvor tildel automatisk til nye brugere er aktiveret blive indrullet i kurset.  
 

a b 

c 

d 

e 
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Kolonnen valgfri handler om, hvornår hele pensummet skal betragtes som gennemført. Typisk vil 
man ikke arbejde med, hvorvidt pensummet er gennemført, men i stedet bruge pensum, som en 
måde at styre, hvilke kurser som er vigtige at få nye medarbejdere indrullet i. Det har ikke nogen 
relevans for gennemførslen af de enkelte kurser og du kan følge brugernes gennemførsel i rap-
porten. Derfor anbefales det at valgfrihed er slået fra.  
 

 
5.3 Manuel håndtering af brugere og afdelinger ved tildeling af pensa 
I undermenuen kan man klikke videre til brugere og afdelinger. Her kan man manuelt tilføje bru-
gere til pensummet. Har man netop oprettet et pensum skal alle brugerne tilmeldes pensum, hvis 
de skal følge de samme kurser. Husk at brugerne ikke kan få kurser tildelt to gange. Har en bruger 
fx allerede 6 ud af 8 kurser i pensummet, så tildeles brugeren kun de resterende 2 kurser, hvis du 
tilmelder brugeren til pensummet.  
 

5.4 Tildeling af pensum til flere brugere og afdelinger 
Har du mange brugere, som du gerne vil have tilmeldt et nyt pensum, du har lavet? Så kontakt 
CyberPilot – vi kan gøre det via en csv-fil, så du ikke selv skal tilmelde mange brugere manuelt.  
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6. Kontrolpanel 
Kontrolpanelet indeholder følgende undermenuer: 

• Oversigt 
• Brugere 
• Kurser 
• Pensum 
• Quiz 
• Tidslinje 
• Rapport 

 
 

6.1 Udrulning af et kursus til alle eller mange brugere 
Har du fundet et kursus du gerne vil udsende til brugerne?  
 
1. Vælg fanebladet brugere under kontrolpanel. 
2. Evt. filtrer hvilke brugere du vil udsende til. Intet filter = alle brugere. 
3. Vælg handling og vælg tilmeld til kursus. 
4. Vælg kurset og tryk send 
5. Brugerne får nu en mail om tilmelding og kan begynde kurset 
 
Det er vigtigt at være opmærksom på, om man har et filter aktiveret. Filtre kan bruges til at ind-
snævre og definere, hvilke brugere som skal berøres af den handling man vil foretage. Er der ikke 
noget filter aktiveret bliver ALLE brugere berørt. Dvs. ALLE får tildelt det kursus, du vælger at til-
melde dem til.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

a 
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6.2 Få indblik i brugernes quiz-resultater 
Du kan se nuancerede data for alle brugernes besvarelser i bestemte quizzer. Vælg fanebladet 
quiz.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
På billedet er der taget udgangspunkt i kurset Opdatering (a). Klik på kursets navn. 
 
 
Vælg eksport (b) for at hente en excel-fil, hvor du kan se svarfordelingen på bestemte spørgsmål. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
6.3 Rapport over gennemførsel 
Vælg fanebladet rapport i kontrolpanelet. Der vil på forhånd være opsat en ”Standard rapport” af 
Cyberpilot teamet. Denne rapport indeholder de mest almindelige parametre, men du kan selv 

a 

b 
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redigere i rapporten og bestemme, hvilken slags data du vil udtrække. Du kan hente rapporten 
ved at klikke på download ikon under handlinger. 
 

 
 

6.3.1 Opsætning af din egen rapport 
Har du brug for at opsætte forskellige rapporter, som fx kan sendes til forskellige administrative 
medarbejdere, skal du klikke på opret. Giv din rapport en titel – fx HR-afdelingen, nye medarbej-
dere etc.  

 
 

a. I feltet output-oplysninger kan du definere, hvilke detaljer rapporten skal indeholde. Det 
kan f.eks. være fornavn, efternavn, e-mail, resultater mm. Du vil altid kunne få en forhånds-
visning af rapporten, ved at scrolle ned og klikke på gem. 
 

https://www.cyberpilot.dk


   

12 
 

b. Dernæst kan du tilføje regler. Regler kan være med til at indsnævre, hvilke data du udtræk-
ker. Du kan fx vælge, at du kun vil se data på kurser, som IKKE er blevet gennemført.  
 

c. Under Planlagt eksport kan du indstille med faste intervaller at tilsende rapporten til be-
stemte e-mailadresser. Vælg et starttidspunkt og hvor ofte en ny rapport skal udsendes. 
Hint: der er ca. 720t i en måned. Når du er færdig, klik på gem.  

 
NB: Rapporten sendes ikke vedhæftet i mailen. Når man klikker på linket, aktiveres et direkte 
download fra platformen. Det kræver dog, at man er logget ind på sin superbruger, når man tryk-
ker på download linket. 
 
 

6.3.2 Brug rapporten til opfølgning 
Efter du nu har opsat en rapport eller bruger den allerede opsatte ”standard rapport”, kan du nu 
eksportere den til Excel ved at trykke på eksport. 
 

1. Åben Excel fil 
2. Aktiverer redigering (pga. beskyttet visning) 

 

 
 

3. Find Sortér og filtrer under hjem og klik derefter på filtrer 
 

 
 

4. Herefter vil du kunne sortere det nyeste kursus fra, hvem der ikke har gennemført et kursus 
og se hvem der er startet på et specifik kursus. Tryk på de grå trekanter i hver kolonne for 
at sortere i, hvilke data du ønsker. Fx under status vælg ”ikke gennemført” for at se hvilke 
kurser, som endnu ikke er gennemført.  

5. Vil du gerne bruge rapporten til at udtrække mailadresser, som kan bruges ifm. opfølg-
ning? Så gå til excel-fanebladet Data → vælg Dataværktøjer → Fjern dubletter → Fjern alle 
markering og sæt kun flueben i ”postadresse”. 
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6. Du får nu en liste med unikke mailadresser over brugere, som ikke har gennemført al træ-
ning. 

7. Derefter har du muligheden for at bruge denne mailliste til at lave en mail, hvor alle adres-
serne er sat bcc. Fx kære kollega. Jeg kan se, at du ikke har gennemført alle kurser. Det er 
vigtigt, at du tager dig tid til at få træningen gennemført. 
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7. CSV-import 
Skal du oprette mange nye brugere eller ændre eksisterendes 
detaljer, kan CSV import være en god mulighed. Vær dog op-
mærksom på at følge alle skridt i guiden nøje, da forkerte ind-
stillinger kan give uhensigtsmæssige resultater. Du er meget 
velkommen til at bede os om at gennemføre en csv-import for 
dig. Kontakt os på info@cyberpilot.dk. 
 

a. Datatype skal være brugere 
b. I dette felt kan du se hvilke kriterier, CSV importeren kan læse. Login, name, efternavn, skal 

altid være opfyldt, når du vil indlæse brugere. Du kan download et eksempel på hvordan 
disse kriterier skal defineres ved at klikke på download eksempel. 

c. Under dubletter kan du bestemme om importen skal ignorere dubletter. Denne funktion 
kan du bruge, hvis du skal indlæse helt nye brugere, hvorimod erstat, fjerne eksisterende 
data på en bruger og tilføjer noget nyt. Kunne f.eks. være hvis du vil ændre sprog på alle 
dine brugere. 

d. Med funktionen undertryk beskeder bestemmer du om du vil sende en opstartsamil ud til 
dine brugere, når du indlæser/ændre brugere ved hjælp af CSV importeren. Det er vigtigt 
du ikke undertrykker beskeder, da brugerne så ikke modtager deres loginoplysninger. 

e. Du kan vælge at indlæse CSV-data som hhv. excel-fil eller i klar tekst. Vil du bruge klar 
tekst, så tryk på…eller klik her for at importere ved hjælp af almindelig tekst. Begge måder 
kan virke fint. 

f. Til sidst klik på importer, for at indlæse din nye ændringer til din organisation på platfor-
men.  

g. Forandringerne er ny gennemført. 
 
 

a 

b 

c 

d 

e 
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8. Oprettelse af egne kurser/indhold 
Du har mulighed for at tilføje egne kurser eller andet indhold på platformen. Det kunne f.eks. 
være: 
 

- Overblik over databeskyttelsesloven 
- Interne retningslinjer 
- GDPR og persondataforordningen 

 
Det kan der være flere fordele ved, bl.a.: 
  

- Mulighed for rapportering på om brugerne har læst indholdet eller gennemført kurset 
- Muligheden for at samle jeres IT-sikkerhed/GDPR arbejde et sted 
- CyberPilots kurser er generelle og suppleres godt af jeres eget specifikke materiale 
- Lave sjove quizzer ifm. udgivelse af fx interne retningslinjer 

 
Kontakt CyberPilot for mere information om, hvordan I kan komme i gang med at lave og udgive 
jeres eget indhold på platformen: info@cyberpilot.dk.  
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