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1 Introduktion 

Dette dokument beskriver dels installationsprocessen af og dels de tekniske forudsætninger for brugen 

iPad-app’en til FLIS.  

2 Installation af app 

Dette afsnit beskriver processen for at downloade, installere og logge ind i iPad-app’en. Dette afsnit er 

primært henvendt slutbrugere. 

2.1 Download og installation 

1. Sørg for at din iPad er tilsluttet et netværk, der giver adgang til FLIS – dette kan fx være et 
kommunalt trådløst netværk eller en VPN-forbindelse. 

2. Åbn Safari-browseren på din iPad og gå ind på din kommunes FLIS-portal: 
https://www.eflis.dk/kommuner/[KOMMUNE] 

a. Hvis siden ikke bliver hentet og du ikke bliver bedt om log-inoplysninger er du ikke 
tilsluttet et netværk, der giver adgang til FLIS. Kontakt Service Desk 33 11 40 47. 

3. På forsiden af portalen, vælg menupunktet ”iPad”: 
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4. Tryk på ikonet med skriften ”Installér FLIS iPad-app” nedenunder: 

 

5. Du bliver nu bedt om at indtaste dine log-inoplysninger: 
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6. Bekræft, at app’en skal installeres: 

 

7. Du bliver en sidste gang bedt om at indtaste dine log-inoplysinger: 
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8. App’en downloades og installeres: 

   
 

2.2 Login 

1. Åbn app’en på din iPad 

 

2. Indtast dit sædvanlige brugernavn og password i felterne øverst oppe og tryk derefter 

”Log ind” 
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3. Du er nu logget ind og app’en er klar til brug: 

 

 

3 Forudsætninger 

Følgende afsnit beskriver de forskellige tekniske forudsætninger for, at app’en kan installeres og 

ibrugtages i kommunen. Disse afsnit henvender sig primært til kommunes IT-afdeling. 

3.1 FLIS-bruger 

For at kunne benytte iPad-app’en er det en forudsætning, at man har en FLIS-bruger, på samme 

måde som det gælder for FLIS-portalen. Vejledning til oprettelse og redigering af FLIS-brugere kan 

findes i navigationssedlerne på vejledningssitet her: 

https://www.eflis.dk/sites/vejledning/Brugervejledning/Navigationssedler/Navigationssedler%20-

%20brugeradministration%20-%20opret,%20rediger,%20slet.pdf 

3.2 Korrekt IP-tildeling 

Adgangen til FLIS er konstrueret således, at kun helt specifikke IP-adresser eller –ranges kan komme 

igennem firewall’en. Der er således lavet en ”white list” over de IP-adresser, som medarbejdere i 

kommunen får tildelt på det kommunale netværk. 

For at teste om man har fået tildelt en godkendt IP-adresse, kan man således åbne sin browser (på 

desktop eller iPad) og indtaste adressen til FLIS: https://www.eflis.dk. Hvis man bliver spurgt om 

login, har man således en godkendt IP-adresse. Hvis siden ikke kan åbnes, har man således ikke fået 

tildelt en godkendt IP-adresse. Se næste afsnit. 

https://www.eflis.dk/sites/vejledning/Brugervejledning/Navigationssedler/Navigationssedler%20-%20brugeradministration%20-%20opret,%20rediger,%20slet.pdf
https://www.eflis.dk/sites/vejledning/Brugervejledning/Navigationssedler/Navigationssedler%20-%20brugeradministration%20-%20opret,%20rediger,%20slet.pdf
https://www.eflis.dk/
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3.2.1 VPN Tunneling 

Hvis medarbejderne ikke fysisk befinder sig på det kommunale netværk (fx derhjemme) og dermed 

ikke får tildelt en IP-adresse, der er godkendt af FLIS, kan de fx benytte sig af en VPN-forbindelse 

tilbage til det kommunale netværk for at opnå en kommunal IP-adresse. 

I nogle tilfælde er denne VPN-forbindelse dog sat op til at benytte sig af såkaldt ”Split Tunneling”. Hvis 

dette er filfældet, er det kun en delmængde af medarbejderens internettrafik, der bliver routet tilbage 

over kommunens netværk. Helt specifikt er det kun en række foruddefinerede services (IP-adresser), 

som fx Exchange- eller filservere, som får routet trafikken tilbage gennem den kommunale netværk. 

Dvs. at den resterende trafik routes direkte (og altså uden om det kommunale netværk) til 

modtagerservicen, hvilket betyder, at medarbejderen kommer med en IP-adresse forskellig fra 

kommunens IP-adresse. I dette tilfælde vil medarbejderen altså ikke få adgang til FLIS, da denne IP-

adresse ikke er godkendt. Diagrammet herunder illustrerer dette princip. 

Det vil altså sige, at hvis kommunen benytter sig Split Tunneling i sin VPN-konfiguration, skal al trafik 

til FLIS altså tilføjes til listen over trafik, der skal routes over kommunens netværk, således at 

medarbejderen opnår en kommunal (og dermed godkendt) IP-adresse. 

Hvis Split Tunneling ikke bliver benyttet, bliver al trafik routet gennem det kommunale netværk og 

medarbejderen får i dette tilfælde altid tildelt en kommunal IP-adresse. 

FLIS

Kommunenetværk

Klient på VPN

Tunneling

Internet

Firewall/VPN Server

Exchange

Domain Controller

Får tildelt IP af lokal ISP (Split tunnelling)

Får tildelt kommune-IP (No split tunneling)

Firewall

Service

Liste over godkendte 
IP-adresser

 


