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1. Förbered signering  
 
Plocka ut anställningsavtalet ur Personec P i word-format och komplettera 
informationen i dokumentet. 
 
Dokumentet som ska signeras ska vara i PDF-format, om det ska arkiveras i e-arkiv ska 

det vara PDF/A. Namnsättning på filen ska vara [Förnamn] [Efternamn] på den 

anställde. 

Spara worddokument som pdf/A: 

I word väljer man ”spara som” och sedan PDF enligt bild istället för ”Word-dokument”. 

 

Sedan väljs knappen ”Alternativ” och under pdf-alternativ kryssar man för ”kompatibel 

med PDF/A” enligt bild nedan.  

(Denna inställning görs endast en gång på din PC, inställningen ligger kvar med 

automatik så sparade PDF’er blir fortsättningsvis kompatibla med PDF/A) 



  3 (12) 

 

 

 

2. Logga in i programmet för signering 
Gå till Nexus via din webbläsare. Om länken inte verkar fungera kan du testa att klistra 

in den i en annan webbläsare, till exempel Chrome.   

https://sign.nexusgroup.com/#/login?m=saml&ar=fc9f2b1f-ab1d-4769-92e6-

27c9df70c47e 

Tips! Spara adressen bland dina bokmärken så den är lätt att hitta. 

(Obs, länken kan inte sparas i bokmärken direkt från webbsidan, utan behöver klistras 

in som URL i en befintlig favorit) 

 

 

 

 

 

 

 

https://sign.nexusgroup.com/#/login?m=saml&ar=fc9f2b1f-ab1d-4769-92e6-27c9df70c47e
https://sign.nexusgroup.com/#/login?m=saml&ar=fc9f2b1f-ab1d-4769-92e6-27c9df70c47e
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Välj inloggningsmetod: 

 

Första gången du loggar in behöver du godkänna användarvillkoren.  

 

Klicka på I Accept.  
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När du har loggat in i Nexus kommer du automatiskt till handläggarvyn.  
 

 

 
Byt till administratörsvyn genom att klicka på gubben uppe i högra hörnet och välja Gå 

till adminportalen i menyn.  
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3. Skicka dokument för signering 

 
För att skicka ett dokument till signering klickar du på Nytt Uppdrag. 
 

 
Du kan välja att dra och släppa filen här eller klicka på bläddra för att söka efter filen 
och öppna den via Utforskaren.  
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Den eller de fil(er) du har valt visas som en miniatyr till vänster. Klicka på Nästa för att 
gå vidare eller klicka i krysset för att ta bort.  
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Ange följande information om signeringen (uppgifter markerade med asterisk(*) är 
obligatoriska.  

• Uppdragsnamn Namnge signeringen. Obs! Inga personuppgifter i namnet, 
eftersom det följer med i mejlaviseringen.  

• Beskrivning Ange eventuellt beskrivning/kommentar 

• Signeringsmetod Välj identifieringsmetod Signera som Nacka kommunanställd 
om mottagaren har en Nacka-mejladress annars Swedish BankID. 

• Signera före Ange eventuellt sista signeringsdatum 

• Begär identifiering för att visa PDF ska i normalfallet vara kvar i defaultläge 
(grön). Då säkrar man via personnummer på nästa sida (om BankID väljs) att 

endast angiven person ser dokumentet och kan nå det endast via inloggning. 
 
Klicka på Nästa för att gå vidare 

 

 
Ange vem som ska signera genom att fylla i förnamn, efternamn och mejladress (och 

personnummer om extern som ska signera med BankID). Signeringsmetod följer med 

från föregående sida.  

Klicka sedan på plusset för att lägga till mottagaren.  
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Den mottagare du har valt visas överst. Klicka på Skicka uppdrag för att skicka begäran 

om signering.  
 
Du får en bekräftelse på att begäran skickats. Klicka på Visa uppdrag för att få en 

överblick över dina signeringsärenden.  

4. Se dina signeringsärenden och status 
 

 
Här visas alla signeringar du har skapat och status. 
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Siffran inom parentes visar hur många som har signerat.  
 
Slutförd visar att dokumentet är signerat. 
Aktiv visar att dokumentet skickats men inte signerats 
Avbruten visas till exempel om den du skickat till inte kan signera. Då avbryter du 
signeringen och lägger upp en helt ny 
 
När mottagaren har signerat kommer du också att få en avisering via mejl.  
 

 
Du kan klicka på View Request för att logga in och se dina signeringar. Status för den 
här signeringen kommer att ha ändrats från Aktiv till Slutförd.  

5. Hantera ett signerat dokument 
 

 
Klicka på den fil du vill ladda ner i vyn. 
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Kontrollera att det finns en signatur så sista sidan i filen (ska finnas när den är 

signerad).  

Ladda ner/spara filen och skicka den via ”säkra meddelanden” till 
 
pasupport@nacka.se 
 
Observera att detta steg krävs för att originaldokumentet ska skickas till e-arkivet, 

annars försvinner dokumentet. (Dokumentet ligger kvar i Nexus i 30 dagar) 
 

6. Byta den som ska signera 
Om något går fel så kan du avbryta begäran om signering och skicka till en ny person.  

 
Du avbryter signeringen genom att klicka på namnet på filen  

file://///fileshare.adm.nacka.se/grupp/57202_Stab%20Kompetens%20Anställningsavtal
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Välj Återkalla uppdrag överst till höger. 

Status i vyn över signeringar kommer att ändras till Avbruten. 

Därefter lägger du upp en ny signering för samma fil.   


