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Webbaserad klient i QlikView 

Region Skåne kommer under året fasa ut den så kallade Plugin-klienten och gå över till att använda 

den webbaserade klienten som endast kräver en webbläsare. 

Detta görs för att kunna erbjuda nya möjligheter i QlikView. 

 Windows 10 kommer rullas ut under 2017 och QlikView behöver fungera även i det 

sammanhanget. 

 Tillgång till kartor eller andra tredjepartskomponenter som kan komplettera applikationerna 

visuellt, kommer kunna erbjudas och användas. 

 Om IT-infrastrukturen på sikt kan komma att innehålla nya enheter som t ex mobiltelefoner, 

surfplattor och andra operativsystem, så finns möjlighet att komma åt QlikView-

applikationer även från dessa. Plugin-klienten kräver installation och är bara möjlig att 

använda på en Windows-dator med Internet Explorer som webbläsare. 

Denna övergång kommer ske gradvis, men redan nu finns det ett antal förändringar som går att 

märka. Detta dokument beskriver dessa saker och hur ändringarna kan hanteras. 

Vad gör jag om jag tycker något ser konstigt ut eller något inte verkar fungera? 

Skulle något se konstigt ut eller inte fungera som det är tänkt, kontakta applikationsägaren / 

faktaägare. Det är möjligt att applikationsägaren känner till mer om din fråga. 

Varför får jag en ny dialog när jag klickar på AccessPoint för att öppna en applikation? 
Om applikationen endast är publicerad för att öppnas i Plugin-klient (det kommer under en period 

finnas ett antal applikationer där detta krävs), så kommer följande dialog att komma upp när du 

klickar på applikationsnamnet. 

 

Klicka på ”Internet Explorer Plugin” för att öppna applikationen. 

Samma dialog kan även hoppa upp om du aktivt har valt ”Internet Explorer Plugin” som 

standardklient i dina egna inställningar på AccessPointen. 
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För att undvika dialogen, ändra standardklient till ”Full Browser Version” i AccessPoint under 

Favorites & Profile för att direkt öppna upp applikationer när du klickar på dem i AccessPoint. 

Varför stängs applikationer när jag öppna en annan? 

Samtidigt kan du bara ha applikationer öppna i den webbaserade klienten alternativt i plugin-

klienten. Om man t.ex. öppnar en applikation i den webbaserade klienten och sedan öppnar en 

annan applikation i plugin-klienten så kommer den första applikationen att stängas. 

Det går däremot bra att ha flera olika applikationer öppna samtidigt i den webbaserade klienten 

alternativt i plugin-klienten. 

Hur exporterar jag till Excel i den webbaserade klienten? 

För att exportera data till Excel, högerklicka på objektet och välj ”Skicka till Excel”. 

En ny dialog dyker upp. Välj ”OK” eller vänta, så försvinner den av sig själv. 

 

Välj därefter ”Öppna” eller ”Spara”. 

 

Hur laddar jag ner en bild av ett diagram för att använda i exempelvis PowerPoint eller 

Word? 

Via objektets utskriftsdialog 

Det går att få upp en större kopia av objekt i ett separat fönster genom att högerklicka på objektet 

och välja ”Skriv ut...”. 
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Då kommer bilden upp i ett nytt fönster och därifrån är det bara att högerklicka på objektet och 

använda webbläsarens standard-dialog för att exempelvis ”Spara bild som...” eller ”Kopiera” och 

sedan klistra in i exempelvis PowerPoint. 

Via webbläsarens dialog direkt på objektet 

Det går även att hålla in CTRL+Shift och sedan högerklicka på objektet för att därifrån kunna välja 

”Spara bild som...” i webbläsarens egen dialog. 

Det går däremot inte att direkt välja ”Kopiera” och sedan klistra in bilden i exempelvis PowerPoint.  

Skärmklippverktyget 

Det är även möjligt att använda ett program för att markera delar av skärmen och spara ner eller 

kopiera ut bilder den vägen. Inom Region Skåne används typiskt ”Skärmklippverktyget” (Snipping 

Tool) för detta. 

Hur laddar jag ner en bild av en tabell för att använda i exempelvis PowerPoint eller 

Word? 

Använda ”Skärmklippverktyget” (Snipping Tool) för att kopiera en tabell som en bild. Sedan kan man 

klistra in (CTRL+V) den i t.ex. PowerPoint eller Word. 

Hur gör jag med de objekt jag själv skapat i applikationer (så kallade ”server-objekt”)? 

Gränssnittet för att skapa och hantera egna objekt i en publicerad applikation har ändrats. 

Det går exempelvis att få en lista över egna objekt genom att klicka på ikonen nedan (”Lager”). 

 

Mer information om att bygga i det webbaserade gränssnittet finns att läsa på https://help.qlik.com. 

Hur gör jag om jag vill komma åt användarinställningar? 

Dessa inställningar går inte längre att själv ändra, utan konfigureras centralt i systemet. 

Hur gör jag om jag vill zooma in i gränssnittet? 

Eftersom gränssnittet är helt webbaserat, går det att använda webbläsarens zoom-funktion. 

Detta går att göra genom att hålla in CTRL+Shift och rulla på musens scrollningshjul om den 

möjligheten finns. 

Ett annat alternativ är att använda CTRL+Shift och sedan trycka på + eller – för att zooma in eller ut. 

Hur gör jag om jag vill skriva ut en hel sida från gränssnittet? 

Denna funktionalitet finns inte längre. 

Det är även möjligt att använda ett program för att markera delar av skärmen och spara ner eller 

kopiera ut bilder den vägen. Inom Region Skåne används ”Skärmklippverktyget” (Snipping Tool) för 

detta. 

 

https://help.qlik.com/en-US/qlikview/12.1/Subsystems/Client/Content/Ajax/WebView_Introduction%20to%20WebView.htm

