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1 Introduktion

1.1 Syfte och omfattning
Denna handbok beskriver systemet Platina by Formpipe ur ett 
användarperspektiv. 

Användarhandboken är uppbyggd på ett sådant sätt att den beskriver olika 
saker man kan utföra med systemet. Dokumentationen kan läsas av alla 
personer som ska använda systemet. Den vänder sig såväl till den som är 
sällananvändare av systemet och bara utnyttjar de enklaste funktionerna som 
till den som använder det dagligen och behöver lära sig alla möjligheter som 
finns.

Syftet med handboken är att användarna av systemet ska få en förståelse för 
funktionaliteten i systemet och att de under arbetets gång ska kunna slå upp 
hur de ska lösa specifika uppgifter.

1.2 Navigera i handboken
Du kan använda handboken på olika sätt beroende på situationen. Om du är en 
ny användare av Platina vill du kanske läsa den som en vanlig handbok från 
början till slut. Är du en van användare vill du kanske använda handboken som 
ett uppslagsverk.

Det krävs ofta att man utför flera arbetssteg för en funktion. Alla steg beskrivs 
då på ett lättöverskådligt sätt och i en logisk följd. I de flesta kapitel i 
handboken förekommer också hänvisningar till andra kapitel.

1.3 Formatering
 Det här dokumentet använder färgad stil för att framhäva 

gränssnittsobjekt, menyval, kortkommandon samt namn på fönster och 
dialogrutor.

 Färgad kursiv stil används för att markera filnamn och namn på 
mappar.

 Kursiv stil används för referenser till illustrationer, tabeller och till andra 
stycken i dokumentet eller till andra dokument.

 Stilen kod används för att indikera användarinmatning, exempelkod, data i 
databasen, inklusive namn (eller ID:n), och förkortningar för 
databastabeller, kolumner. Kodstilen används även för att indikera SQL-
satser och lagrade procedurer.
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1.4 Nya funktioner 
Följande nya funktioner har implementerats i denna version av Platina. Följ 
korshänvisningarna till andra avsnitt i det här dokumentet för att läsa mer.

Obs: I varje ny version av Platina finns en potentiell möjlighet till att ikoner 
eller andra skärmkomponenter har ersatts. Ikoner sparas i webbläsarens 
cacheminne. Se därför till att tömma cachen för att vara säker på att du får de 
senaste skärmkomponenterna.

 Snabbsökning gällande anpassade objekt på startsidan

Nyckelord från sökvillkoret framhävs i med fetstil bland sökträffarna på 
samtliga flikar i snabbsöksfönstret.

Se avsnitt 2.7.2 – Snabbsökning på startsidan.

 Kontextbunden hjälp gällande den del av systemet där du befinner dig.

Se avsnitt 2.5.1 – Använda Onlinehjälpen.

 Skapa en maskad (publik) kopia av ett dokument som är kopplat till en 
handling som är klassificerat med en viss personuppgifts- eller 
sekretessnivå. Användare utan FK-behörighet över handlingen kan nu se 
den information i dokumentet som är publik. En maskad kopia blir 
tillgänglig för användare efter publicering.

Se avsnitt 20.4 – Skapa maskad kopia av ett kopplat dokument.

 Klassificera handlingar och diarieförda ärenden med en viss 
personuppgifts- och sekretessnivå. Beroende på dessa nivåer blir känslig 
data tillhörande sådana objekt dolda för användare som saknar FK-
behörighet (Full Kontroll).

Se kapitel 20 – Registrering och kapitel 26 – Diarieföra ärenden.

 Utse handläggare per ärendetyp.

Se avsnitt 26.3.1 – Fliken Egenskaper.

 Vid val av instanser som remissmottagare kan du filtrera bort instanser 
som inte har lämnat remissvar. Du kan också visa tilläggsinformation om 
instansens arbetsbelastning, dvs. antal remisser som har skickats till denna 
instans och ännu inte besvarats.

Se avsnitt 26.3.7.1 – Skapa en remiss.

 Konfigurera systemet så att inkommande remissvar automatiskt diarieförs 
under ärendet som remissen skickades ifrån.

Se avsnitt 26.3.7.6 – Skapa yttrande.

 Skicka paragrafbilagor till Meetings Plus by Formpipe.

Se avsnitt 25.4.2 – Lägga till och redigera paragrafer.
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 Systemet varnar om dubbletter när en användare försöker spara ett 
inkommande diariefört ärende som liknar ett som redan finns registrerat.

Se avsnitt 26.3.1 – Fliken Egenskaper och avsnitt 26.3.2 – Duplicera 
diarieförda ärenden.

 Platina stödjer Meetings Plus 4.0
 Platina stödjer stavningskontroll i möteshanteringen. Se avsnitt 25.3.1 – 

Lägga till och redigera punkter i kallelsen och 25.4.2 – Lägga till och 
redigera paragrafer.

 Gallra handlingar via handlingskortet. Se avsnitt 20.19 – Gallra på 
handlingskortet.
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2 Navigering

2.1 Logga in
Gäller endast då autentisering via formulär är aktiverat. För att börja använda 
Platina så måste du autentisera din användare. Starta Platina och skriv in dina 
användaruppgifter i dialogrutan som visas nedan.

2.2 Genväg till startsidan
Var du än är i Platina kan du klicka på Hem-ikonen för att komma tillbaka till 
din startsida. Det innebär att du som person hamnar längst upp i trädet till 
vänster med dina underliggande mappar. Till höger har du din Startsida där 
t.ex. de ärenden som du sist har jobbat med återfinns.

2.3 Snabbsökning
Använd kortkommandot Ctrl+Alt+F för att starta snabbsökning, oavsett var du 
befinner dig i Platina. Då visas ett sökfält där du kan göra en sökning efter ett 
objekt med hjälp av dess identifieringsnummer.
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Om fler än ett objekt har samma identifieringsnummer, visas en sökträfflista.

2.4 Favoriter
Favoriter använder du för att du snabbt ska kunna ta dig till de ställen i Platina 
som du använder ofta. Du kan lägga till nya favoriter, samt ändra och ta bort 
befintliga.

2.4.1 Lägg till ny favorit
När du väljer att lägga till en ny favorit så sparas precis den vy/sida i Platina 
som du för tillfället befinner dig i.

1. När du vill spara vyn som du befinner dig i som en favorit så klickar du på 
knappen Favoriter.

2. Välj Lägg till i favoriter på menyn som visas.

3. Skriv in en titel på favoriten och klicka sedan på OK.
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4. Nästa gång du klickar på knappen Favoriter finns din favorit sparad på 
menyn.

2.4.2 Ändra favorit
1. Klicka på knappen Favoriter.

2. Välj Ändra i favoriter på menyn som visas.

3. Du ser nu alla dina sparade favoriter. För att ändra namnet på en favorit 
dubbelklickar du på raden för favoriten och gör sedan önskad ändring i 
textrutan.

4. Klicka på knappen Ändra för att uppdatera favoriten med gjorda 
ändringar.

5. Stäng sedan fönstret genom att klicka på knappen OK eller på krysset uppe 
i fönstrets högra hörn.
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2.4.3 Ta bort favorit
1. Klicka på knappen Favoriter.

2. Välj Ändra i favoriter på menyn som visas.

3. Du ser här alla dina sparade favoriter. För att ta bort en favorit så markerar 
du raden för favoriten och klickar sedan på knappen Ta bort.

4. Stäng sedan fönstret genom att klicka på knappen OK eller på krysset uppe 
i fönstrets högra hörn.
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2.5 Hjälp
Det finns två hjälpsystem att tillgå i systemet:

 Onlinehjälpen
 Den sammanhangsberoende onlinehjälpen

2.5.1 Använda Onlinehjälpen
I Onlinehjälpen kan du söka efter hjälp till dina problem, begära hjälp från 
administratörer samt få den senaste informationen från Formpipe Software.

1. Klicka på Hjälp- knappen längs upp i högra hörnet på din Startsida för att 
komma till Onlinehjälpen.

2. Onlinehjälpen kommer upp där du kan klicka på olika moduler för att få 
information om den funktionalitet som finns, samt söka fram önskad 
information. Här kan du söka och navigera i den elektroniska versionen av 
användarhandboken.
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Olika områden i gränssnittet som beskrivs i onlinehjälpen är t.ex. Registrering, 
Startsidan, Ärendekortet för diarieförda ärenden, osv. Klicka bara på 
hjälpknappen  högst uppe till höger i gränssnittet eller tryck på 
CTRL+SHIFT+Z.

Vid sökning i onlinehjälpen så visas sökträffarna färgmarkerade. Du hoppar till 
nästa träff med hjälp av ENTER eller genom att klicka på Sök-knappen.

För att zooma in eller ut håller du ned CTRL-tangenten och rullar mushjulet 
framåt respektive bakåt.

2.5.2 Använda den sammanhangsberoende onlinehjälpen
Den sammanhangsberoende onlinehjälpen är menad att omedelbart förse 
användaren med information kring en viss kontroll placerad på ett objektskort 
I Platina. Ibland kan man vara osäker på syftet med en kontroll eller hur man 
ska använda den. Det är vid dessa tillfällen den sammanhangsberoende 
onlinehjälpen ska användas. Notera att Platina-administratören kan lägga till 
och uppdatera den sammanhangsberoende onlinehjälpen. Kontakta därför din 
administratör om hjälpen du vill ha inte finns tillgänglig.
Gör så här för att använda den sammanhangsberoende onlinehjälpen:

1. Klicka på Hjälp-knappen ( ) som finns på objektskortet. Kortet hamnar 

i Hjälpläge vilket innebär att pekaren får ett frågetecken ( ) och alla 
kontroller med sammanhangsberoende onlinehjälp tillgänglig på det språk 
Platina för närvarande körs i, markeras med gult.

2. För att öppna den sammanhangsberoende onlinehjälpen, klicka på en 
gulmarkerad kontroll (eller grupp av kontroller).
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3. Klicka på en annan gulmarkerad kontroll för att öppna den 
sammanhangsberoende onlinehjälpen.

4. När du har läst klart den sammanhangsberoende onlinehjälpen, klicka på 
Hjälp-knappen igen för att återgå till normalläge.

2.6 Mappstrukturen
Mappstrukturen [1] använder du för att hålla ordning på dina dokument och 
andra filer. Här kan du skapa nya mappar, ta bort mappar och ändra 
egenskaper för befintliga mappar.

2.6.1 Skapa ny mapp
1. För att lägga till en ny mapp i mappstrukturen markerar du den befintliga 

mapp som du vill ha den nya mappen placerad under. Klicka sedan på 
menyn Alternativ och välj Skapa ny mapp [3]. Du kan även högerklicka på 
aktuell mapp och välja Skapa ny mapp [2] på den snabbvalsmeny som 
visas.
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2. Ett nytt fönster kommer upp där fliken Egenskaper är vald. Välj vilken typ 
av mapp du vill skapa i listrutan Mapptyp [4].

3. Använd fälten Namn [5] och Beskrivning för att ange namn och 
beskrivning för den nya mappen.

Obs: Det är inte tillåtet att använda något av följande tecken i ett 
mappnamn:

/ \ * ? < > | : "

Om du försöker skapa eller uppdatera en mapp med någon av ovanstående 
förbjudna tecken i namnet visar systemet följande felmeddelande:
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4. I textrutan Giltig till är dagens datum automatiskt satt. Det kan du ändra 
om du vill.

När du senare sparat din nya mapp kommer du kunna kategorisera den 
[6].

5. Klicka på knappen OK för att spara och stänga fönstret, eller på Verkställ 
för att spara dina ändringar och behålla fönstret öppet [7]. 

Den nya mappen finns nu med som en undermapp i din mappstruktur [8]. 
Om du för muspekaren över mappen så visas den beskrivning du skrev in 
beskrivningsfältet på dokumentkortet/Egenskaper. Har du inte skrivit in 
någon beskrivning visas en tom liten ruta.
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2.6.2 Ta bort mapp
1. För att ta bort en mapp så markerar du önskad mapp och klickar sedan på 

menyn Alternativ och väljer Ta bort mapp [9].

2. Bekräfta att du verkligen vill ta bort mappen genom att klicka på OK i 
dialogrutan. Annars klickar du på Cancel eller på krysset uppe i rutans 
högra hörn.

2.6.3 Egenskaper
1. För att kunna se eller ändra en mapps egenskaper markerar du mappen 

och klickar på knappen Egenskaper [10]. Alternativt kan du högerklicka på 
symbolen för mappen och välja Egenskaper på menyn som visas.

2. Här ser du mappens egenskaper. Du kan ändra egenskaperna genom att 
skriva direkt i textrutorna och ändra i listrutan Kategori [12]. Klicka sedan 
på knappen OK [13] för att spara och stänga, eller på Verkställ för att spara 
och behålla fönstret öppet.
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2.6.4 Uppdatera trädvyn
För att uppdatera trädvyn, så trycker du på knappen Uppdatera trädvyn [14].

2.6.5 Bevaka mapp
Det finns möjlighet att sätta bevakning på mappar [15]. Det innebär att alla 
dokument som ligger i den mappen också bevakas. 
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2.6.6 Ladda upp struktur
Det är möjligt att ladda upp hel struktur av mappar och filer i Platina. Det 
betyder att du kan välja en mapp från Windows och med en handling ladda upp 
alla dess filer och undermappar.

1. Högerklicka på valfri mapp som du vill ladda upp strukturen till. Välj 
Ladda upp struktur på menyn [1].
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2. Välj den mapp [2] du vill ladda upp från browserdialogen.

3. Den nya mappen [3] (och alla dess filer/undermappar) har nu laddats upp 
till Platina.

2.6.7 Hämta lokal kopia
Du kan hämta en lokal kopia av dokument som finns sparade i systemet. Du 
kan ladda ned ett eller flera dokument (inklusive dokument som nås via 
genvägar) som ligger i en mapp eller undermapp. 

1. För att ladda ner flera filer i ett svep väljer du Hämta lokal kopia på 
snabbvalsmenyn för valfri mapp.
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2. Bläddra till mappen du vill ladda ned dokumentet till och klicka på OK.

Obs: Du kan skapa en ny mapp i vald struktur genom att klicka Skapa ny 
mapp.

När nedladdningen av dokumenten från den valda mappen (inklusive 
eventuella undermappar) är klar, hittar du kopior av filerna i mappen du 
angett. Se följande exempel:

Endast dokument laddas ned. E-postmeddelande som finns i den valda mappen 
laddas inte ned.

Obs: Som standard är namnet på den sparade kopian samma som för det 
utcheckade dokumentet. Så om du sparar den lokala kopian i samma mapp 
som originaldokumentet, och sedan checkar ut och in originalet raderas den 
lokala kopian automatiskt. Vi rekommenderar därför att du sparar den lokala 
kopian i en separat mapp.
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Obs: Tänk på att dokument som är kopplade till handlingar/ärenden med 
känslig personuppgiftsnivå eller svag sekretessnivå, kräver att användaren har 
lämplig behörighetsnivå för att kunna hämta lokal kopia.

2.6.8 Konvertera en mapp till PDF
Du kan konvertera en mapps samtliga dokument och e-postmeddelanden (och 
även genvägar) till en samlings-PDF. 

Obs: E-post som har skapats med hjälp av e-postformuläret i Platina 
konverteras inte med systeminställningen 
“Mail_UseMailClientInsteadOfPlatina” satt till false.

Så här konverterar du en mapps innehåll till PDF:

1. Högerklicka på mappen i trädstrukturen och välj Skapa samlings-PDF.

Obs: Detta menyval visas som standard inte på snabbmenyn. Be vid behov 
din systemadministratör att lägga till detta menyval.

2. En dialogruta visas. Välj format och klicka på OK:

Efter konvertering läggs samlings-PDF:en i samma mapp vars innehåll 
konverterades. Samlings-PDF:en innehåller mappens samtliga dokument 
och e-postmeddelanden (interna meddelanden undantagna). Om mappen 
innehåller en genväg, så läggs även det utpekade dokumentet med i 
samlings-PDF:en. Som standard får samlings-PDF:en samma namn som 
mappen. Vid behov kan du ändra PDF:ens namn via dokumentkortet.
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2.7 Startsidan
Syftet med startsidan är att ge dig en god överblick över ditt arbete, dvs. det 
som är aktuellt för dig just nu. Enklast visar du startsidan genom att klicka på 

Hem-ikonen :
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Ibland har ett objekt på startsidan för lång rubrik för att kunna visas i sin 
helhet, vilket gör att den visas avklippt. Vill du se hela rubriken, så pekar du på 
objektet med muspekaren. Då visas en s.k. tooltip (förklaringsruta), som visar 
hela rubriken eller titeln. [1]. Förklaringsrutans lilla triangel pekar ut objektet 
som avses. Förklaringsrutor visas även för diverse gränssnittsobjekt på 
startsidan, som t.ex. stängningsknappen, förstoringsglaset, minimera, 
maximera osv.

Bredden på kolumnerna i startsideboxarna kan vid behov justeras. 

Du kan navigera uppåt och nedåt bland posterna i en startsidebox med hjälp av 
piltangenterna UPPIL och NEDPIL. Piltangenterna kan också användas för att 
välja menyalternativ på startsidemenyer

2.7.1 Söka information i en startsidebox
Om du vill kan du göra en sökning i en startsidebox. 

Obs: Beroende på dina rättigheter kan ett objekts medatada visas maskade i 
startsideboxen, eller inte alls. 

Gör så här:

1. Klicka på Sök-ikonen  på boxens namnlist. 

Ett sökfält visas:
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2. Skriv ett sökord i textrutan och klicka på Sök.
En sökning görs och träfflistan visas direkt i informationsboxen.

3. Om du fått många träffar, kan du filtrera genom att skriva ett sökord i 
fältet Filtrera.

4. Klicka på ikonen  på boxens namnlist för att stänga sökfältet. I 
samband med att sökfältet stängs rensas även sökkriteriet, vilket innebär 
att sökresultatet inte längre påverkas av sökfältet.

Obs: Lägg märke till att träfflistan inte ändras förrän du stänger den 
nuvarande sökningen eller gör en ny, eller använder standardfiltren (se 
även avsnitt 2.7.2 – Snabbsökning på startsidan.

Obs: Om du får fler än 10 sökträffar, samtidigt som inställningen för 
startboxen är visning av max 10 träffar, så ser du ett plustecken på boxens 
statusrad, som visar att det finns fler sökträffar att ta del av [1]. I det här 
läget kan du enkelt utöka visningen till uppåt 100 objekt genom att klicka 
på lilla nedåtpilen [1]. En bläddringslist visas då på högersidan av 
startboxen för bläddring bland de övriga sökträffarna. Det innebär också 
att du kan visa upp till 100 objekt trots att startboxen visas i normalläge, 
vilket gör att du slipper maximera ( ) startsideboxen för att se fler än 10 
objekt. 
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2.7.2 Snabbsökning på startsidan
Platinas snabbsökningsfunktion kan hjälpa dig att göra en bred sökning bland 
Ärenden, Diarieförda ärenden, Dokument, Handlingar och Generella objekt. 
Snabbsökningsfunktionen finns tillgänglig på startsidan. 

Gör så här:

1. Klicka i snabbsökfältet [1] på startsidan, skriv din söksträng och tryck 
Enter (eller klicka på förstoringsglaset).

Maxlängd på sökord är 50 tecken.

Snabbsökningsfönstret visas:

Om du vill kan du starta en snabbsökning med kortkommandot 
CTRL+SKIFT+F.

2. Dina sökträffar visas kategoriserade på olika flikar, med undantag för 
Kombinerat-fliken, som är en egen bred sökning som täcker både Ärenden, 
Diarieförda ärenden, Dokument, Handlingar och Generella objekt.  

Orden från söksträngen i snabbsökfältet [1] visas fetstilta i sökträfflistorna 
som visas på de olika flikarna. 

I fönstret för snabbsökning kan du navigera mellan fält med hjälp av 
TABB- eller piltangenterna. Med dessa tangenter kan du enkelt förflytta 
dig mellan flikar eller bläddra i listor. Om du vill öppna ett objektkort 
markerar du objektet i listan och trycker på ENTER.

3. Får du ingen träff försöker du med en ny söksträng och startar en ny 
sökning genom att klicka på Sök.
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Om du vill göra en sökning på filinnehåll, bockar du för alternativet Sök i 
filer, skriver din söksträng och klickar på Sök. I det här fallet visas endast 
flikarna Dokument och Handlingar:

När du gör en sökning med ett tomt sökfält (innefattar blanksteg), kan olika 
saker hända:

Får du inga träffar så visas ett meddelande om detta.

Om du får träffar så listas dessa i en sökträfflista. 

Obs: Beroende på dina rättigheter kan ett objekts medatada visas maskade i 
startsideboxen, eller inte visas alls. 

Dubbelklickar du på ett objekt i träfflistan, så öppnas det i en relevant vy. För 
ett dokument till exempel, öppnas motsvarande dokumentmapp i en 
mappstruktur. 

Sedan får du tillgång till liknande funktionalitet som om du hade klickat dig 
fram till dokumentet i mappstrukturen.

Olika söksätt

Du kan använda något av följande söksätt (eller en kombination av dessa):

Enstaka sökord

 sökord*: dvs. sökordet fungerar som ett prefix i sökningen
 sökord1 AND sökord2: båda sökorden ska finnas för att det ska bli träff
 sökord1 sökord2 sökord3 (flera sökord med avskilda med blanksteg): 

fungerar som om det star AND mellan varje sökord
 sökord1 OR sökord2: ett av sökorden ska finnas för att det ska bli träff
 sökord1 AND sökord2 OR sökord3 (kombinera de logiska AND- och OR-

operatorerna). Om både AND och OR används utan parenteser så 
evalueras AND först. 

 (sökord1 AND sökord2) OR sökord3 / sökord1 AND (sökord2 OR 
sökord3): kombinera AND och OR och använd parenteser för att kapsla in 
en logisk operator. 

 “sökord1 sökord2*” (asterisk efter sista sökordet bland flera, skrivet inom 
citattecken): gör att samtliga sökord fungerar som prefix (se även 2 ovan). 
Sökordens ordningsföljd har självklart stor betydelse.

Obs: Sökning sker per fält. Det innebär att om du har flera sökord, så görs 
ingen sökning som kombinerar flera kolumner (t.ex. titel och 
dokumentinnehåll). Varje kolumn genomsöks individuellt. Det innebär att om 
söksträngen får en ”delträff” i en kolumn och en delträff i en annan, så 
kombineras dessa inte – alltså ingen sökträff returneras. 
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Följande tabell illustrerar hur olika söksträngar kan resultera i olika träffbilder:

Söksträng Träff Sökresultat

1 utredningsuppdrag X Utredningsuppdrag 
parkeringsplatser solna

X Utredningsuppdrag parkering 
på torget solna

X Utredningsuppdrag 
handikapparkering solna

- Utredningsuppdragsförslag 
parkeringshus solna

2 parkering* X Utredningsuppdrag 
parkeringsplatser solna

X Utredningsuppdrag parkering 
på torget solna

- Utredningsuppdrag 
handikapparkering solna

X Utredningsuppdragsförslag 
parkeringshus solna

3 Utredningsuppdrag AND 
parkering

- Utredningsuppdrag 
parkeringsplatser solna

X Utredningsuppdrag parkering 
på torget solna

- Utredningsuppdrag 
handikapparkering solna

- Utredningsuppdragsförslag 
parkeringshus solna

4 Utredningsuppdrag parkering - Utredningsuppdrag 
parkeringsplatser solna

X Utredningsuppdrag parkering 
på torget solna

- Utredningsuppdrag 
handikapparkering solna

- Utredningsuppdragsförslag 
parkeringshus solna

5 Utredningsuppdrag OR solna X Utredningsuppdrag 
parkeringsplatser solna
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Söksträng Träff Sökresultat

X Utredningsuppdrag parkering 
på torget solna

X Utredningsuppdrag 
handikapparkering solna

X Utredningsuppdragsförslag 
parkeringshus solna

6 Utredningsuppdrag AND 
solna OR handikapparkering

- Utredningsuppdrag 
parkeringsplatser solna

X Utredningsuppdrag parkering 
på torget solna

X Utredningsuppdrag 
handikapparkering solna

- Utredningsuppdragsförslag 
parkeringshus solna

7 (Utredningsuppdrag AND 
solna) OR handikapparkering

- Utredningsuppdrag 
parkeringsplatser solna

X Utredningsuppdrag parkering 
på torget solna

X Utredningsuppdrag 
handikapparkering solna

- Utredningsuppdragsförslag 
parkeringshus solna

8 Utredningsuppdrag AND 
(solna OR handikapparkering)

X Utredningsuppdrag 
parkeringsplatser solna

X Utredningsuppdrag parkering 
på torget solna

X Utredningsuppdrag 
handikapparkering solna

- Utredningsuppdragsförslag 
parkeringshus solna

9 “Utredningsuppdrag 
parkering*”

X Utredningsuppdrag 
parkeringsplatser solna

X Utredningsuppdrag parkering 
på torget solna
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Söksträng Träff Sökresultat

- Utredningsuppdrag 
handikapparkering solna

X Utredningsuppdragsförslag 
parkeringshus solna

10 “Utredningsuppdrag gällande 
parkering*”

- Utredningsuppdrag 
parkeringsplatser solna

- Utredningsuppdrag parkering 
på torget solna

- Utredningsuppdrag 
handikapparkering solna

- Utredningsuppdragsförslag 
parkeringshus solna

Övriga begränsningar

 Endast handlingar och diarieförda ärenden, klassade Ingen 
sekretess eller Ingen alt. Harmlösa personuppgifter är sökbara. 
Sekretessbelagda ärenden, dokument eller handlingar som har 
något av de andra nivåerna är sökbara. Inga dokument eller 
handlingar tillhörande diarieförda ärenden som är klassade som 
starka eller känsliga, är sökbara – oavsett hur dessa dokument 
eller handlingar i sig är klassificerade.

 Den som söker måste ha minst läsbehörighet för att objekten ska 
vara sökbara. 

 Sökord måste vara minst 3 tecken långa för att sökning kan ske.
 Sökning är inte skiftlägeskänslig (gemena/versaler).

2.7.3 Använda standardfilter i en startsidebox
Om du tycker att det visas för många objekt i en startsidebox, kan du använda 
de boxspecifika standardfiltren Visa och Typ. 

Gör så här:

1. Öppna Visa-filtermenyn på boxens namnlist och välj ett filter:
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2. Om du vill bygga på med ytterligare ett filter, öppnar du Typ-filtermenyn 
på boxens namnlist och väljer ett filter till:

Obs: Du kan alltså använda en sorts filter eller båda. Filtren kan även 
användas för att begränsa en redan genomförd sökning (se avsnitt 2.7.1 – 
Söka information i en startsidebox).

2.7.4 Visa sammanställning över senast visade objekt
Om du vill kan du få en översikt över de senaste objekten som du har jobbat 
med eller öppnat.

Gör så här:

1. Börja med att visa startsidan genom att klicka på Hem-symbolen .

2. Klicka på verktyget Senast visade , till höger i verktygsfältet. 
En sammanställning i likhet med följande visas:
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Beroende på de inställningar du har gjort i Mina inställningar (se avsnitt 3.2.6 
– Ställa in sammanställning av senast visade objekt) så visas upp till 5 eller 10 
objekt av följande typ:

 Diarieförda ärenden
 Handlingar
 Dokument
 Favoritsökningar
 Möten
 Ärenden

När en handling eller ett diariefört ärende har klassats som stark sekretess, och 
du har skrivrättigheter till det objektet, så maskas ärenderubriken i Nyligen 
visade. Har du FK (Full Kontroll) över sådana handlingar eller ärenden, visas 
rubriken omaskad.

2.7.5 Lista utcheckade dokument
Om du har dokument utcheckade så visas en ikon uppe i högra verktygsfältet 
på startsidan. Ikonen symboliserar ett utcheckat dokument och anger med en 
siffra hur många dokument som är utcheckade. Du kan få fram en lista över 
vilka dokument som du för närvarande har checkat ut.

Gör så här:

1. Börja med att visa startsidan genom att klicka på Hem-symbolen .
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2. Klicka på ikonen Utcheckade dokument , till höger i verktygsfältet i 
Platina. En siffra på ikonen indikerar ur många dokument som du har 
checkat ut. 
Följande dialogruta visas. 

3. Tryck på knappen Uppdatera för att göra listan så aktuell som möjligt. 

4. Om du vill öppna ett dokument markerar du det och klickar på Öppna.

5. Om du vill checka in ett dokument markerar du det och klickar på Checka 
in.

6. Om du vill ångra utcheckning markerar du dokumentet och klickar på 
Ångra utcheckning.

Navigera i objektslistor med hjälp av PIL UPP- och PIL NED-tangenterna.

2.7.6 Skriva ut direkt från startsidan
Om du vill kan du skriva ut dokument eller metadata direkt från startsidan 
utan att du först behöver öppna objektet.

Gör så här:

1. Börja med att visa startsidan genom att klicka på Hem-symbolen .

2. Högerklicka på objektet som ska skrivas ut [2].
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3. Välj Skriv ut [3] på kontextmenyn och följ sedan instruktionerna på 
skärmen.

Du kan skriva ut följande objekt:

 Skriv ut handling med kopplade dokument – innebär att de kopplade 
dokumenten skrivs ut. 

 Skriv ut ärende – innebär att ärendets metadata skrivs ut.
 Skriv ut dokument – av ett dokument, innebär att dokumentet skrivs ut i 

PDF-format.

2.8 Kortkommandon
På många ställen i systemet kan du använda dig av kortkommandon för att 
t.ex. snabbare spara eller stänga ett kort. 

För att använda dig av kortkommandon trycker du ner knappen [Alt] + den 
bokstav på knappen (den funktion som du vill använda dig av) som är 
understruken. 

I exemplet nedan sparar och stänger du fönstret genom att trycka Alt+O, 
avbryter genom att trycka Alt+A samt sparar och sparar, men behåller fönstret 
öppet, genom att trycka Alt+V.

På startsidan kan du navigera mellan öppna startsideboxar med hjälp av 
kortkommandot ALT+W.

Med CTRL+ALT+S kan du starta och stoppa sökfunktionen på startsidan, och 
du kan växla mellan sökning och filtrering med ALT+S.

Använd följande kortkommandon för att manövrera startsideboxar:

Åtgärd Kortkommando

Minimera startsideboxen CTRL+ALT+J

Maximera och återställa 
startsideboxen

CTRL+ALT+K

Stäng startsideboxen CTRL+ALT+L
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Följande kortkommandon motsvarar menyalternativ på kontextmenyn och 
toppmenyn:

Åtgårds Kortkommando

Kontextmenyn

Snabbsökning CTRL+SHIFT+F

Utcheckade dokument CTRL+SHIFT+U

Nyligen visade dokument CTRL+SHIFT+R

Processer CTRL+SHIFT+Y

Mina inställningar CTRL+SHIFT+S

Favoriter CTRL+SHIFT+V

Hjälp CTRL+SHIFT+Z

Toppmenyn

Ny CTRL+ALT+N

Registrering CTRL+ALT+R

Möten CTRL+ALT+M

Applikationer CTRL+ALT+A

Sök CTRL+ALT+Z

Inställningar CTRL+ALT+X
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Åtgårds Kortkommando

Rapporter CTRL+ALT+T

Följande kortkommandon används till huvudflikarna på diverse objektkort:

Flik Kort-
kommando

Diarie-
fört 

ärande

Hand
-ling

Doku-
ment

Anpassat 
objekt

Information ALT+I + + +

Egenskaper ALT+P + + +

Registrering ALT+G +

Relaterad 
information

ALT+R + + + +

Medlemmar ALT+B + + + +

Metadata ALT+M + + +

Aktiviteter ALT+S + + + +

Logg ALT+L + + + +

2.9 Validering
Validering av fält sammanfattas i en separat Valideringssammanfattning. 
Istället för att ange eventuella valideringsmeddelanden i det nedre vänstra 
hörnet på korten öppnas ett litet valideringsfönster.
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Detta ger en bättre översikt av de eventuella felaktigheter du måste åtgärda för 
att kunna spara ditt objekt.



Platina 7.1 – Användarmanual

© Formpipe Software AB. All rights reserved. 48 (488)

3 Användarinställningar
Du kan göra ett antal personliga inställningar i Platina.

3.1 Ställa in språk, tema och kultur
Platina stödjer anpassning av gränssnittets språk och teman samt inställning av 
kultur.

Gör så här:

1. Klicka på verktyget Mina inställningar  på verktygsraden.

Följande dialogruta visas:

2. Öppna fliken användarinställningar.

3. Välj språk i listrutan Språk – välj mellan Svenska, Engelska, Danska och 
Norska.

4. Välj ett tema (en viss kombination av typsnitt, grafik etc.) i listrutan Tema.

5. Välj en kulturinställning (som exempelvis påverkar datumformat etc.) i 
listrutan Kultur.

6. Klicka på Verkställ för att spara, eller på OK för att spara och stänga 
dialogrutan.
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3.2 Ställa in startsidan
Du kan påverka vilka startsideboxar som visas på startsidan och delvis även 
vad som ska visas inuti dessa startsideboxar.

3.2.1 Ställa in vilka startsideboxar som ska visas
Gör så här

1. Klicka på verktyget Mina inställningar  på verktygsraden.
Följande dialogruta visas:

2. Öppna fliken Startsidan.

3. För att lägga till en box markerar du den i den vänstra delen av skärmen 
och klickar på knappen Lägg till. Konstatera att boxnamnet nu även visas i 
den högra delen under Visas på startsidan. 

4. Klicka på Stäng när du är klar. 
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3.2.2 Ställa in kolumner för olika visningslägen
De olika startsideboxarna på startsidan innehåller olika kolumner. Om en box 
har många kolumner, kan det bli för mycket att visa samtliga i normalt 
visningsläge. Däremot kanske de får plats i en maximerad startsidebox. Av den 
anledningen kan du ställa in vilka kolumner som ska visas i olika visningslägen.

Gör så här:

1. Klicka på verktyget Mina inställningar  på verktygsraden.
Följande dialogruta visas:

2. Gå till fliken Startsidan. 

3. Klicka på en boxlänk under Visas på startsidan. 
Dialogrutan Välj kolumner visas.
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4. Ställ in vilka startsideboxens kolumner som ska visas när boxen visas i 
Normal storlek respektive Maximerad storlek. 

Obs: Visningsmöjligheterna för en del kolumner är utgråade. Dessa 
kolumner kan inte väljas bort, då de anses innehålla central information 
för boxen.

5. Klicka på Verkställ för att spara eller på OK för att spara och stänga 
dialogrutan. 

3.2.3 Minimera eller ta bort startsideboxar från startsidan
Du kan enkelt minimera eller ta bort en box från startsidan för att bereda mer 
plats åt andra boxar.

Gör så här:

1. Om du tillfälligt vill minska ner boxen, så att den är kvar men tar upp så 
lite plats som möjligt, flyttar du muspekaren till boxens namnlist och 

klickar på minimera-ikonen . 

2. Om du vill ta bort boxen från startsidan flyttar du muspekaren till boxens 

namnlist och klickar på stängningsknappen . 

3. Ett meddelande visas för bekräftelse. Bekräfta med OK eller ångra med 
Avbryt.
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3.2.4 Maximera storleken för boxar på startsidan
Om du vill fokusera på innehållet i en viss startsidebox på startsidan kan du 
enkel förstora upp den till maximal visningsstorlek. 

Gör så här:

1. För att maximera boxen flyttar du muspekaren till boxens namnlist och 

klickar på maximeraknappen . 
2. För att återställa en maximerad box till normal visningsstorlek flyttar du 

muspekaren till boxens namnlist och klickar på normalknappen 

3.2.5 Byta plats på boxar/moduler på startsidan
Du kan enkelt byta plats på dina boxar för att sortera dem i en relevant 
ordning. 

 Flytta muspekaren till startsideboxens namnlist och dra-och-släpp boxen 
på sin nya plats. 

 Använder du den klassiska startsidan flyttar du muspekaren till de små 
pilarna som syns längst till vänster på modulens namnlist och drar-och-
släpper modulen till sin nya plats (upp eller ned). 
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3.2.6 Ställa in sammanställning av senast visade objekt
Du kan själv påverka vilka objekttyper som ska visas i sammanställningen som 

visas när du klickar på ikonen Nyligen visade objekt .

Gör så här:

1. Klicka på verktyget Mina inställningar  på verktygsraden.

Följande dialogruta visas:

2. Öppna fliken Senast visade och bocka för vilka objekttyper du vill se i 
sammanställningen över de senaste visade objekten.

3. Ange i rutan Antal rader att visa om du vill se maximalt 5 eller 10 objekt 
per objekttyp.

4. Klicka på Verkställ för att spara eller på OK för att spara och stänga 
dialogrutan.
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3.3 Byta lösenord
Gäller endast Platina OnDemand. 

Gör så här:

1. Dialogrutan Användarinställningar visas.

2. Byt till fliken Byt lösenord.

3. Skriv det gamla lösenordet och ange det nya lösenordet två gånger. 

4. Klicka på OK för att spara eller på Avbryt om du ångrar dig. 

3.4 Se egenskapskortet för intern användare
Om du vill se egenskaperna för ditt användarkonto höger-klickar du på ditt 
användarnamn i mappstrukturen och väljer Egenskaper.

Egenskapskortet för ditt användarkonto visas, här kan du visa och ändra dina 
personliga uppgifter och kontaktinformation.
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Om du inte har åtkomst till ditt egenskapskort, kontakta 
systemadministratören.
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4 Listor
I Platina används en listkomponent med vilken man har skapat en yta där 
objekt visas i en lista.

Listkomponenten används till att visa objekt i:

 Startsideboxar
 Sökresultatsidor
 Dokumentkataloger

4.1 Startsideboxar
Det finns ett flertal möjligheter att påverka hur innehållet i en startsidebox ska 
presenteras samt hur startsidaboxar kan administreras. Detta beskrivs i avsnitt 
2.7 – Startsidan respektive avsnitt 3.2 – Ställa in startsidan.

Obs: Platina levereras som standard med den nya startsidan, såsom den 
beskrivs i avsnitt 2 och 3. Men, om du vill kan du fortfarande få fram det 
tidigare utseendet, dvs. Idag-arean. Det kräver i så fall att systeminställningen 
StartPage_UseOld sätts till true. Vänd dig till systemadministratören om du 
har frågor.

Använder du det klassiska utseendet på startsidan (dvs. ”Idag-arean”), kan du 
sortera en lista på valfri kolumn [1]. 

Genom att klicka på t.ex. Dokumentrubrik [2] kommer listan att sorteras 
fallande eller stigande på den kolumnen. Ett klick ger stigande ordning, ett 
klick till ger fallande.
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4.2 Sökresultatsidor
På de söksidor som finns i Platina ger listkomponenten, förutom möjlighet att 
sortera på kolumner, användaren tillgång till s.k. ”paginering” eller 
sidindelning. Det innebär att resultatet delas upp på flera sidor [3] om antalet 
objekt är väldigt många. Använd pilarna för att navigera framåt eller bakåt 
bland söksidorna.

4.3 Dokumentkataloger
Listkomponenten i Platinas dokumentkataloger [4] fungerar på samma sätt 
som listorna på sökresultatsidorna. Det innebär att man kan sortera på 
kolumner och använda sidindelning.

4.4 Bestämma egen sidindelningsstorlek
Som standard visas 20 objekt per sida. Det finns en möjlighet att slå på en 
inställning som gör det möjligt för användaren att själv bestämma hur stor 
varje ”sida” ska vara, dvs. hur många objekt som ska visas på varje sida. Detta 
gör man via systeminställningar på administrationsmenyn 
[ListViewer_PageSize]. Prata med din administratör för hjälp med detta.

4.5 Attribut hos objekt
För att underlätta för användaren visas delar av information kring objekt i 
Platina som ikoner i attributskolumnen (visas i bild nedan). Denna kolumn 
visas i alla listor (Startsida, dokumentkataloger, sökresultatsidor). 
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Ikoner samt deras innebörd beskrivs nedan.

 - Process

En eller flera processer finns kopplade till objektet.

När muspekaren förs över ikonen visas information om nuvarande 
processnamn, nuvarande kloss samt vem/vilka som är ansvarig:

Om flera processer är aktiverade för ett objekt så kommer ovan nämnda 
information om alla processerna att visas:

Genom att dubbelklicka på ikonen öppnas ett fönster i vilket 
processen/processerna visas:
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I den övre delen av detta fönster kan man se namnet på de aktuella processer 
och vilket datum dessa processer aktiverades. Processflödet för vald process 
visas i nedre delen av fönstret – redan färdigmarkerade klossar visas i grönt, 
nuvarande kloss i orange.
Obs:du kan också komma åt detta fönster genom att högerklicka på ett objekt 
och på menyn som visas välja Process.

All information om en process visas i det språk som valdes under 
Användarinställningar (se kapitel 3.1 för mer information). Om några delar inte 
skulle visas i ditt språk, kontakta din systemadministratör för att lägga till rätt 
språkstöd för processen.

Användare som är medlemmar i grupperna ProcessAdmin och Admin och som 
dessutom har Full Kontroll-behörighet till objektet, kan vidta olika åtgärder 
inom dialogen, som t.ex. att aktivera en process eller kloss. Övriga användare 
kan se processen i skrivskyddat läge.

 - Utcheckat

Dokumentet är utcheckat.

När muspekaren förs över ikonen så visas namnet på användaren som har 
dokumentet utcheckat samt vid vilken tidpunkt dokumentet checkades ut:
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 - Relaterad information 

Det finns relaterad information till detta objekt.

 - Anteckning 

Det finns en eller flera anteckningar kopplade till detta objekt. 

När muspekaren förs över ikonen, visas den senaste anteckningen:

Om objektet är belagt med sekretess, behöver användaren full åtkomst till 
objektet för att kunna se inforutan. Användare som inte har full åtkomst ser 
bara ikonen Anteckning och en tom inforuta.

Om objektet är klassat med sekretess, kan bara användare som har FK-
behörigheter (Full Kontroll) se den senaste anteckningen. De övriga 
användarna kan endast se rubriken för sådana objekt, och inget innehåll.

 - Publicerad 

Objektet har publicerats för andra användare inom systemet. 

 - Påminnelse

Det finns en påminnelse kopplad till detta objekt.

När musen förs över ikonen visas påminnelsedatum:

 /  - Stark/svag sekretessklassificering

Objektet är sekretessklassificerat.

Ikonen visas för diarieförda ärenden och handlingar som har klassats som svag 
eller stark sekretess. När muspekaren förs över den här ikonen visas paragrafen 
det rör sig om, tillhörande beskrivning, tidpunkten när sekretessen sattes och 
av vem:
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 /  - Känslig/harmlös personuppgiftsnivå

En klassificering enligt personuppgiftslagen har aktiverats för objektet, och den 
harmlösa eller känsliga personuppgiftsnivån har angetts.

Ikonen visas för diarieförda ärenden och handlingar när personuppgiftsnivån 
har angetts vara harmlös eller känslig.

 - Webbpublicering

Objektet kommer att publiceras på internet. 

Ikonen visas för diarieförda ärenden och handlingar för vilket man bockat för 
Publicera.

 - Information 

Innehåller ytterligare information om objektet (beskrivning samt namn på 
användare som senast modifierade objektet). 

Ikonen visas för samtliga objekt.

4.6 Navigering till toppnivån

4.6.1 Navigera till toppnivån på startsidan
Du kan navigera till toppnivån för ett specifikt objekt på startsidan. Det gör du 
genom att markera objektet, öppna menyn och välja något av alternativen 
Öppna toppnivå eller Öppna toppnivå i nytt fönster.
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4.6.2 Navigera till toppnivån i det klassiska gränssnittet
Om du använder Idag-arean (som tillhör det klassiska gränssnittet) så ser det 
lite annorlunda ut. 

Obs: Platina levereras som standard med den nya startsidan, såsom den 
beskrivs i avsnitt 2 och 3. Men, om du vill kan du fortfarande få fram det 
tidigare utseendet, dvs. Idag-arean. Det kräver i så fall att systeminställningen 
StartPage_UseOld sätts till true. Vänd dig till systemadministratören om du 
har frågor.

Du kan navigera till toppnivån för ett specifikt objekt på två olika sätt:

  – öppnar toppnivån i samma fönster

 – öppnar toppnivån i ett nytt fönster

Om du för muspekaren över någon av ikonerna visas motsvarande information, 
se följande exempel:

Platina öppnar objekten i toppnivån beroende på om objektet är ett 
huvudobjekt eller inte:

 Om det finns ett huvudobjekt så öppnas det i toppnivån. Till exempel, om 

du klickar  bredvid ett dokument så  öppnas huvudmappen.
 Om det inte finns något huvudobjekt finns det två olika möjligheter:

o om objektet är ett huvudobjekt (som handlingar, artiklar, företag 
etc.), öppnas objektet självt på huvudnivån.

o om objektet inte är ett huvudobjekt, visas följande meddelande:
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5 Frånvarohantering
Det är viktigt att informera sina kollegor/kunder om eventuell frånvaro. 
Använd gärna Platina för att kommunicera ut vilka dagar du kommer att vara 
frånvarande. Frånvarohantering sköts på personkortet.

5.1 Informera om frånvaro
Gör så här:

1. Öppna ditt personkort och bocka för kryssrutan Informera om min 
frånvaro i rutan Frånvarande.

2. Ange start- och slutdatum i rutorna Från och Till (obligatoriska uppgifter).
3. Skriv ett kort meddelande i textfältet Meddelande (obligatoriskt).
4. Skriv namnet på din tillfälliga ersättare i rutan Ersättare. Använd 

förstoringsglaset om du vill göra en sökning.
5. Klicka på Verkställ för att spara eller på OK för att spara och stänga 

personkortet.
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5.1.1 Notifiering om frånvaro
När en användare har informerat om sin frånvaro, så får andra personer 
information om detta i samband med följande situationer:

 Skicka till;
 Publicera;
 Påminnelser;
 Sökning efter handläggare.

I samband med att du vill skicka en person ett objekt (se kapitel 11.6) eller 
påminnelse (se kapitel 14), när du ska publicera dokument till andra personer 
(se kapitel 13) eller när du söker efter handläggare (se t.ex. kapitel 20), så kan 
du enkelt se närvarostatus för de personer du vill ange. Personens 
närvarostatus flaggas med hjälp av en färgad knapp i kolumnen Närvaro. 

 grönt – användaren är närvarande
 rött – användaren är frånvarande

Låter du muspekaren vila ovanför en röd knapp, så visas en kort information 
om personens frånvaro i form av en tooltip.
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Om du högerklickar på en grupp eller distributionslista, kan du välja Visa 
gruppmedlemmar eller Visa listmedlemmar på snabbmenyn för att få en 
förteckning över ingående medlemmar, som du sedan kan titta på lite närmare. 
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6 Medlemmar
All funktionalitet i Platina är rättighetsstyrd. För att ”komma åt” olika objekt 
måste man vara medlem på dem. Som medlem på ett objekt kan man i sin tur 
ha olika typer av behörigheter som styr vilka funktioner man kan utföra. 
Medlemmar på ett objekt kan vara ärenden, företag, artikel, personer, grupper, 
projekt och handlingar.

Endast användare med FK-behörighet (Full Kontroll) till ett objekt får ändra 
objektets medlemmar samt deras behörigheter till objektet. 

6.1 Öppna fliken Medlemmar
1. Högerklicka på ett objekt och välj Egenskaper på menyn som visas. I detta 

exempel ett dokument.

2. Klicka på fliken Medlemmar. Här kan du se/ändra objektets olika 
medlemmar samt vilken behörighet respektive medlem har på objektet. 
För att kunna ändra och administrera behörigheter här, så måste du ha full 
kontroll på objektet. 
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3. Om du klickar i rutan Visa enbart personer och grupper så visas bara 
medlemmar som består av personer och grupper. För att se alla typer av 
medlemmar igen, så avmarkerar du rutan genom att klicka i den en gång 
till.

6.2 Rättigheternas betydelse
M, L, S och FK står för de olika behörighetsnivåerna som en medlem kan ha. 
Symbolen under varje behörighetsnivå visar om medlemmen har aktuell 
behörighet eller inte. 

  = Har behörighet. = Har inte behörighet.
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M = Behörighetsflagga som tillsammans med läsrättighet gör att objektet visas 
i aktuell mapp under ”Medlemsobjekt” i medlemmens mappstruktur. Genom 
att ge ett objekt, t.ex. ett företag behörighetsstatus M på ett dokument eller ett 
ärende kan användare koppla och relatera information. Denna 
behörighetsflagga är inte tillgänglig från start utan måste läggas till med hjälp 
av en systeminställning. Kontakta din administratör för hjälp med detta.

L = Medlemmen har läsrättighet på objektet.

S = Medlemmen har skrivrättighet på objektet.

FK = Medlemmen har full kontroll på objektet, vilket innebär både läs- och 
skrivrättighet samt behörighet att lägga till, ta bort eller ändra övriga 
medlemmars behörigheter på objektet.

6.3 Lägga till medlem
1. Välj vilken typ av medlem som du vill lägga till på objektet i listrutan Typ 

på fliken Medlemmar.
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2. Skriv in ett sökord i textrutan och klicka på knappen Sök. Alternativt kan 
du klicka på Sök direkt om du vill söka på ALLA medlemmar under den typ 
du valde i listrutan Typ. För att begränsa eller utöka sökresultatet så kan 
du välja hur många träffar som maximalt ska visas, 100, 1000 eller ”Alla”. 
Visa 100 är standardvärde.

3. Markera det objekt som du vill lägga till som medlem genom att klicka 
någonstans på raden för objektet. Klicka sedan på knappen Lägg till. 
Alternativt kan du bara dubbelklicka någonstans på raden för objektet som 
du vill lägga till.

Under Medlemmar visas en förteckning över de adderade medlemmarna. 
Den senast tillagda medlemmen visas markerat och högst uppe i listan, 
ända tills du sparar, varefter nytillkomna medlemmar sorteras in under 
Titel. 

Ärendet finns nu med som medlem. När du har lagt till en medlem har den 
automatiskt fått läsrättighet på objektet.

4. För att ändra rättigheter för medlemmen så klickar du på symbolerna 

 och .

6.4 Ta bort medlem
Klicka någonstans på raden för medlemmen som du vill ta bort så att raden blir 
markerad [12]. Därefter klickar du på knappen Ta bort [13]. Du kan även 
dubbelklicka för att ta bort en medlem.
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6.5 Arv av medlemmar till underliggande objekt
Om man klickar i kryssrutan för Utför ändringar av medlemmar på existerande 
underobjekt [14], så ärver underliggande objekt de medlemmar och dess 
rättigheter. Om de inte existerar i underliggande objekt så läggs de till i listan.

Om man dessutom väljer att klicka i kryssrutan för Ersätt medlemmar på 
existerande underobjekt med medlemmar som visas här [14], så ersätts alla 
medlemmar på underliggande objekt med de som visas ovan. Om andra 
medlemmar existerar på underliggande objekt, som inte existerar i nuvarande, 
tas de bort.
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7 Elektronisk signatur

7.1 Hantering av signeringsbehörighet
En användare som har Full kontroll över ett objekt, kan hantera signerare för 
objektet. Med rätt behörighet kan du ange vilka personer med vilken 
signaturroll som får signera objektet. All funktionalitet för att definiera 
signerare finns i fönstret Inställningar för signerare.

7.1.1 Lägga till en signerare
1. Högerklicka på ett objekt och välj Egenskaper på snabbmenyn.
2. Gå till fliken Signaturer [1]. Här kan du se alla signaturer för objektet (se 

avsnitt 7.6  - Visa signaturer). Klicka på knappen Signerare [2] för att 
öppna fönstret Inställningar för signerare.

3. Gå till listrutan Signerarens roll [3] och välj den signeringsrollen som du 
vill använda för att lägga till signerare till objektet.

4. När du har valt signeringsroll uppdateras fältet Signaturbeskrivning [4] 
med den text som systemadministratören har angett för denna 
signeringsroll. Det står dig fritt att redigera signaturbeskrivningen. 
Signaturbeskrivningen får vara maximalt 400 tecken lång.
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5. Datumet i rutan Uppgift tidsfrist [5] sätts till en månad efter dagens 
datum. Det innebär att de signerare som har definierats i samband med 
denna signaturroll har en månad på sig att signera objektet. Signeraren 
kommer att se denna deadline i anknytning till sin signeringsuppgift (se 
avsnitt 7.3.1 – Signaturuppgiften). Du kan ange ett annat datum i 
textfältet, om du önskar. Du kan också klicka på kalenderknappen och 
välja ett datum i kalendern. Om det inte ska finnas någon tidsfrist, så är det 
bara att tömma rutan Uppgift tidsfrist.

6. Innan du lägger till signerare gör du med fördel en sökning efter 
personen(-erna). Du kan använda något av följande sökkriterier för att 
identifiera personen(-erna) som du till ange för objektet:

 i listrutan Typ [6] väljer du typ av signerare (person eller grupp)
 i textrutan Sökord [7] skriver du hela eller delar av namnet för den person 

eller grupp som du söker.

Klicka på Sök-knappen [8]. Du kan också klicka direkt på Sök [8] utan att ange 
några sökkriterier. En träfflista visas som innehåller samtliga grupper och 
personer som matchar sökkriterierna [9]. Om det finns medlemmar till den 
valda signaturrollen (se avsnittet om att Lägga till en ny signaturroll i 
manualen PLA-x.x-00000-ADG(SV)-Platinax.xSystemAdministration), så 
visas dessa i träfflistan [9].
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7. Lägg till signerare genom att markera personen/gruppen i träfflistan [9] 
och klicka på Lägg till [10]. Du uppnår samma effekt genom att 
dubbelklicka på en person eller grupp [9].

Obs: Det är omöjligt att lägga till signerare om en signeringsprocess är 
igång för den signaturrollen. Exempel: Om en signaturuppgift har skickats 
till granskare, och så länge någon av granskarna ännu inte har signerat 
objektet, så är det omöjligt att ange ytterligare granskare till signerare för 
det objektet.

8. Personen/gruppen har nu blivit signerare för objektet och lagts till i listan 
över signerare [11]. I listan över signerare visas hela signaturbeskrivningen 
som tooltip.

9. Om du lägger till en grupp som objektsignerare, så läggs samtliga 
gruppmedlemmar på individuella rader i signerarlistan. En sådan rad 
innehåller namnet på gruppen i kolumnen Grupp.

Obs: När Platina skickar en signaturuppgift till en signerare, så tas raderas 
denna signerare automatiskt från objektets signerarlista [11].

10. Om en person får flera signaturroller för ett visst objekt, så blir det 
motsvarande antal poster i signerarlistan.
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11. När en person med en roll utses till signerare för ett objekt flera gånger 
(antingen som person eller som medlem i en grupp), så blir det endast en 
(1) post i signerarlistan. När en person utses till signerare i egenskap av 
medlem till flera olika grupper, men det handlar fortfarande bara om en (1) 
roll, så resulterar detta endast i en (1) post i signerarlistan.

12. När du är klar med att utse signerare, klickar du på OK [13] för att spara 
ändringar. Klicka på Avbryt eller på stängningsknappen om du ångrar dig 
och vill stänga utan att spara.

13. Om en användare utses till signerare utan att ha läsbehörighet till objektet, 
så visas systemet ett meddelande om att behörighet saknas och du får 
frågan om du vill bevilja läsbehörighet för objektets signerare. Om du 
beviljar läsbehörighet, så sparas användarna ifråga som objektets 
signerare. Om inte så blir de inte signerare.

7.1.2 Ta bort en signerare
1. Om du vill ta bort en signerare, klickar du motsvarande rad i lista över 

signerare [11]. Klicka sedan på Ta bort-knappen [12]. Du kan också 
dubbelklicka var som helst på signerarens rad [11] för att radera denna 
användare från signerarlistan.

2. Om du vill radera samtliga signerare från listan klickar du på knappen Ta 
bort alla [12].

7.2 Signaturprocessen
Signering i systemet är processdriven. Platina ger administratörer och partners 
möjligheten att anpassa signaturprocessen (för mer information om att 
anpassa med hjälp av Platinas Process Builder-verktyg, se manualen Verktyg 
för Platina). Det går att definiera en sekvens av signaturroller som objektet ska 
genomgå (t.ex. Utfärdare > Granskare > Godkännare). Det går även att 
definiera vad som ska hända när en utsedd person signerar ett objekt, samt vad 
som ska hända om personen har skäl att inte signera objektet.

Signeringsprocessen kan aktiveras manuellt eller automatiskt. Det går att välja 
en process från processlistan och manuellt aktivera det för objektet (se 
manualen Verktyg för Platina för mer information om att aktivera processer 
för Platina-objekt). Platina kan också anpassas så att en signaturprocess 
aktiveras automatiskt beroende på objekttyp, objektmall eller när en viss 
åtgärd utförs för objektet.
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7.3 Signera objekt
En aktiverad signaturprocess skapar signaturuppgifter för de personer som har 
utsetts till objektsignerare. Signaturuppgiften visas i Uppgifter-boxen på 
signerarens startsida. Utseendet och funktionaliteten för uppgiften i Uppgifter-
boxen beror på signaturformulärets mall, som administratören har definierat i 
samband med anpassning av signaturprocessen. I det här kapitlet beskrivs 
standardformuläret för elektronisk signatur. Ett objekt som ska signeras kan 
granskas och signeras elektroniskt genom användning av en signaturuppgift. 
Om signeraren har skäl att avstå från att signera, så kan han/hon avvisa 
signering.

7.3.1 Signaturuppgiften
1. Signerare kan se ID-nummer, titel och signaturbeskrivning för 

signaturobjektet i signaturuppgiften.
2. Klicka på den nedåtpekande triangeln. [14].

3. På den expanderade uppgiftsraden kan du se följande:

 uppgiftens tidsfrist [15] - om sådan har angetts av användaren som 
skapade signeringsuppgiften för objektet

 lista med signaturer[16] - om objektet redan har signerats. För varje 
signatur som visas, presenteras namnet på signeraren, datum/tid för 
signaturen, signaturroll samt signaturbeskrivning. Den fullständiga 

signaturbeskrivningen visas när du klickar på -knappen, 

signaturmetadata visas när du klickar på -knappen och dokumentets 

innehåll visas när du klickar på -knappen (gäller endast dokument).

4. Dessutom finns följande tre knappar:

 Signaturfält [17] – visa i skrivskyddat läge vilka data som omfattas av en 
eventuell signatur

 Signera [18] – signera objektet
 Avvisa [19] – avvisa signatur av objektet av olika skäl.

Denna funktionalitet beskrivs detaljerat i följande avsnitt.
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7.3.2 Visa data som ska signeras
Du kan granska objektets data innan du signerar.

1. Klicka på Signaturfält [17] för att granska de data som omfattas av din 
signatur.

2. Ett fönster visas där du kan se en lista över de metadata som kommer att 
signeras [20] och om dokumentets innehåll kommer att signeras [21] 
(gäller endast dokument).

3. Du kan se de data som ska signeras samt om dokumentet ska signeras i 
skrivskyddat läge. De metadatafält som är tänkta att signeras fördefinieras 
av systemadministratören. Om dokumentets innehåll ska signeras är också 
något som ställs in av systemadministratören.

4. Signaturuppgiften (i likhet med andra uppgifter som är knutna till objekt) 
ger åtkomst till objektkortet och dokumentinnehållet (gäller endast 
dokument). Högerklicka var som helst på raden med signaturuppgiften och 
välj Egenskaper på snabbmenyn för att visa objektkortet. Välj Visa 
dokument på snabbmenyn om du vill se dokumentets innehåll. 
Dokumentets innehåll visas också om du dubbelklickar på uppgiftsraden 
och sedan klickar på Visa i fönstret som öppnas.

Obs: metadata och dokumentinnehåll som har signerats fryses och visas i 
skrivskyddat läge.

7.3.3 Signering
1. Klicka på Signera [18] för att börja specificera objektsignaturen.
2. Ett signaturfönster visas. Ditt användarnamn [22], din signaturroll [23] 

och signaturbeskrivningen [24] som kommer att användas för den 
elektroniska signaturen, visas i skrivskyddat läge. Signaturbeskrivningen 
är den som har lämnats av användaren som utsåg signerare för objektet.

3. Skriv ditt lösenord [25] och klicka på Signera [26] för att signera objektet.
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Obs: Om du försöker signera dokumentets innehåll medan dokumentet är 
utcheckat, visas ett meddelande med uppmaningen att försöka igen senare, när 
dokumentet har checkats in. I det här fallet sker alltså ingen signering.

4. När du har angett rätt lösenord får objektets innehåll och/eller metadata 
din signatur.

5. Anger du ett felaktigt lösenord visas följande meddelande: Var vänlig ange 
giltigt lösenord.

Skriv det korrekta lösenordet i signaturfönstret. Utan rätt lösenord sker 
ingen signering.

6. Anges ett felaktigt lösenord fler än det förinställda antalet tillåtna gånger 
(vilket sätts av systemadministratören i Platina), så blockeras ditt konto för 
att förebygga olovlig signering. En användare som har ett låst konto har 
ingen åtkomst till Platinas funktionalitet. Har du ett låst konto kan du be 
systemadministratören att låsa upp det igen. När ditt konto har blivit 
upplåst kan du börja arbeta i Platina igen.

7. Om du klickar på Avbryt [27] eller på stängningsknappen, sker ingen 
signering och du återvänder till signaturuppgiften.

7.3.4 Avvisa signatur
1. Klicka på Avvisa [19] om du av olika skäl inte kan sätta din signatur.
2. Då visas ett fönster där du kan beskriva anledningen till att du inte vill 

signera [28]. Din motivering får vara maximalt 400 tecken lång.
3. Du måste ange ditt lösenord och bekräfta med OK för att avvisa signering.
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4. Om du klickar på Avbryt [27] eller på stängningsknappen, sker ingen 
avvisning och du återvänder till signaturuppgiften.

7.3.5 Information om resultatet av signaturen
När en signerare har utfört sin signaturuppgift kan Platina fås att informera om 
signaturen. Administratören kan definiera vem som ska informeras om 
signaturen och hur. Det finns 3 olika sätt en användare kan informeras: 

 genom en påminnelse
 via en uppgift
 per e-post

7.4 Låsa metadata och dokumentinnehåll som har 
signerats
Metadata och innehåll som har signerats fryses. Användare kan bara läsa 
metadata och dokumentinnehåll som har signerats, men de kan inte göra 
ändringar.

7.4.1 Låsa signerat dokumentinnehåll
Efter den första signaturen gällande ett dokuments innehåll, blir dokumentet 
låst för redigering. Ett signerat dokument kan inte checkas ut.

1. Högerklicka var som helst på raden för det signerade dokumentet. På 
snabbmenyn kan du konstatera att kommandot Checka ut saknas. Alltså, 
du kan inte checka ut det signerade dokumentet för att göra ändringar. Om 
du vill se dokumentets innehåll i skrivskyddat läge väljer du istället Visa 
dokument [30] på snabbmenyn.

2. Dubbelklicka någonstans på raden som innehåller information om 
dokumentet. En dialogruta visas. Knappen Checka ut visas utgråad, vilket 
innebär att du inte kan checka ut dokumentet så här heller. Däremot kan 
du klicka på Visa för att se dokumentets innehåll.
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Signerat innehåll kan alltså per definition inte ändras. Om du ändå vill komma 
åt och ändra signerat innehåll, så måste en ny version av dokumentet skapas.

7.4.2 Låsa signerade metadata
Fält som visar signerade metadata är låsta för redigering, men kan visas i 
skrivskyddat läge.

Högerklicka någonstans på raden som innehåller objektet vars metadata har 
signerats och välj Egenskaper på snabbmenyn för att visa objektkortet. 
Signerade metadatafält är låsta för redigering [31].

Det finns emellertid ett sätt att låsa upp signerade metadata om dessa ändå 
behöver redigeras (se avsnitt 7.5 - Låsa upp signerade metadata).

7.5 Låsa upp signerade metadata
Metadata som har signerats kan ändå ändras, trots signaturen. Ändring av 
signerade metadata måste signeras igen föra att kunna sparas i Platina.
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1. Högerklicka någonstans på raden som innehåller objektet och välj 
Egenskaper på snabbmenyn.

2. Klicka på Signaturer-fliken [32]. Klicka på knappen Lås upp [33] för att 
låsa upp objektets signerade metadata för redigering. Du behöver ha 
skrivbehörighet till objektet samt blivit utsedd till objektets signerare för 
att ha tillgång till upplåsningsfunktionaliteten. Om inte är knappen Lås 
upp utgråad.

3. En dialogruta visas där du kan välja signaturroll i listrutan Signaturroll 
[34]. Det kan bara välja en roll som du har blivit tilldelad som signerare av 
det aktuella objektet. För övrigt listas endast sådana roller 
systemadministratören har definierat i samband med de aktuella 
metadata. Om inga sådana roller finns definierade visad ett meddelande 
om detta.

4. Om du klickar på Avbryt eller på stängningsknappen (högst uppe till höger 
i fönstret Välj signaturroll) så kan upplåsning av metadata inte ske.

5. När du har valt en signaturroll, så blir upplåsningsbara metadatafält 
tillgängliga för redigering.
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6. Klicka på fliken Egenskaper. Ändra objektets upplåsta metadata efter 
behov.

7. Klicka på OK eller Verkställ för att spara dina ändringar.
8. Gäller dina ändringar tidigare signerade metadata, visas ett formulär där 

du anger lösenord för signering [35] samt en beskrivning av anledningen 
till ändringen [36]. I detta fönster visas ditt användarnamn och din 
signaturroll (dvs. den du valde för upplåsning) i skrivskyddat läge. Detta 
användarnamn och denna roll kommer att användas för den elektroniska 
signaturen.

9. Endast signerade metadataändringar sparas. Anger du ett felaktigt 
lösenord eller om du avbryter, förblir de tidigare signerade metadata 
oförändrade.

När du har signerat dina ändringar blir objektets upplåsta metadata återigen 
låsta.

7.6 Visa signaturer
Du kan visas en lista över alla signaturer och avvisningar för ett visst objekt. 
Även nya signaturer efter upplåsning visas i listan.

1. Högerklicka någonstans på raden som innehåller objektet och välj 
Egenskaper på snabbmenyn.

2. Klicka på Signaturer-fliken. Här kan du se samtliga signaturer samt även 
avvisningar gällande objektet ifråga [37]. För varje signatur som visas, 
presenteras namnet på signeraren, datum/tid för signaturen, signaturroll 
samt signaturbeskrivning. Du kan visa en fullständig signaturbeskrivning 

om du klickar på -knappen.
3. Status för varje signatur visas i listan i kolumnen Status. Information visas 

alltså om vilka som har signerat objektet (visas som Signerat), vem 
signaturuppgiften har skickats till (visas som Skickat för signatur), vem 
som utsågs till signerare som ännu inte fått uppgiften pga. ouppfyllda 
villkor (visas som Avvakta), vem som har låst upp och signerat objektets 
metadata (vissa som Ändrat och signerat) och vem som har avvisat 
signering (visas som Avvisat).
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Obs: Om det finns en tidsfrist för en viss signerare, så visas denna i listan fram 
till signaturögonblicket. Efter lyckad signatur visas inte längre någon tidsfrist i 
listan.

4. Om signaturen gäller dokumentets innehåll, visas versionsnumret för den 
signerade versionen i Version-kolumnen [38].

Obs: Om signeraren signerar både dokumentinnehåll och metadata, visas två 
separata poster - en för signatur av objektets metadata och en för signatur av 
dokumentinnehåll [39].

5. Varje signaturpost innehåller information om vad som har signerats: 
metadata eller dokumentinnehåll. Om du vill se vilka värden som har 

signerats med en viss elektronisk signatur, kan du klicka på -knappen 

för att visa signerade metadata eller på -knappen för att visa signerat 
dokumentinnehåll (gäller endast dokument). Signerade data visas i 
skrivskyddat läge eftersom de blev låsta efter signering.

6. Om du klickar på -knappen visas fönstret Signaturdetaljer. Vilken 
information som visas i det öppnade fönstret beror på signaturtypen.

7. Om du klickar på -knappen för en post som gäller en signatur eller 
avvisning, visas en lista innehållande namn och värden hos signerade 
metadata (se bild nedan).
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8. Om du klickar på -knappen för en post som gäller signering av upplåsta 
och ändrade metadata (som har signerats innan) visas en lista 
innehållande signerade metadatanamn - tidigare och nya värden. Det blir 
alltså tydligt från vilket värde till vilket värde vissa metadata ändrades 
innan ny signatur (se följande bild).
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7.7 Visa händelselogg
Samtliga signeringsaktiviteter samt ändringar av signeringskonfigurationer 
loggas i Platina. Platina genererar och håller reda på säkra, tidsstämplade 
granskningskedjor, innehållande datum, tid, tidszon för åtgärden, vem som 
utförde åtgärden, åtgärdstyp, beskrivning samt händelsedetaljer. På Logg-
fliken, på objektets egenskapskort, kan du se alla åtgärder som har genomförts 
kring objektet i Platina:

Om du klickar på -knappen i slutet av posten, kan du få en detaljerad 
beskrivning av åtgärden - alltså vilka ändringar som har genomförts.

Det finns olika typer av signaturer som kan utföras på objekt:

Signerat – visas när objektet signerades och av vem. Här visas signerarens roll, 
signaturbeskrivningen samt vad som har signerats: metadata eller innehåll 
(innehållssignaturer används endast på dokument). Gällde signaturen 
dokumentinnehåll, så visas även en uppgift om dokumentversionen.

Ändrat och signerat – visar vem som låste upp signerade objektets metadata 
och när, och som sedan utförde en ändring och signerade igen. Här visas vilka 
metadata som har signerats, signerarens roll, anledningen till ändringen, hur 
objektets data såg ut innan och hur det ser ut nu. 

Avvisad signering – visar vem som har avvisat objektsignering och när. Här 
visas information om att signaturförfrågan har avvisats, vad som var 
anledningen till detta, signerarens roll, vem det var som avvisade signering och 
slutligen dokumentversionen (i det fall det handlar om signatur av 
dokumenttinnehåll). 

Konfigurationsändringar som kan göras för signerare:

Adderad signerare – visar om en signerare har lagts till för objektet. Här visas 
signerarens namn och roll, signaturbeskrivningen och -gruppen samt ev. 
tidsfrist. 

Ändrad signerare – visar om signaturbeskrivningen, gruppen eller tidsfristen 
har ändrats för en signerare (i detta fall person med signaturroll). Här visas 
signerarens namn och roll, hur objektets data såg ut tidigare och hur det ser ut 
nu, signaturbeskrivningen, gruppen och tidsfristen. 
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Borttagen signerare – visar om en signerare har tagits bort från listan över 
objektets signerare. Här visas signerarens namn och roll, 
signaturbeskrivningen och -gruppen samt ev. tidsfrist.

Upplåst användarkonto – visar om användarkontot har låsts upp.

Låste användarkonto – visar om användarkontot har låsts.
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8 Nyckelord
I de flesta sökfunktioner i Platina kan man söka objekt med hjälp av de 
nyckelord som finns relaterade till objektet. 

Till olika objekt som du har skapat själv eller till andra objekt som du har 
access till, kan du lägga till nyckelord. Du kan söka fram nyckelord som du vill 
lägga till på objektet från befintliga ordlistor. Du kan även skicka förslag på 
egna nyckelord till systemadministratören som i sin tur kan lägga till 
nyckelorden. 

8.1 Öppna fliken Nyckelord
1. Högerklicka på ett objekt [1] och välj Egenskaper på menyn [2] som visas.

2. Klicka på fliken Nyckelord [3]. Här kan du se de nyckelord som är 
relaterade till objektet [4]. 
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8.2 Lägg till nyckelord
1. Välj vilken ordlista du vill söka nyckelord ifrån i listrutan Ordlista [5].
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2. Om du vill få fram alla nyckelord från den ordlista du har valt klickar du på 
knappen Sök direkt [7]. Annars kan du skriva in ett sökord i textrutan [6] 
och sedan klicka på Sök.

3. De nyckelord som matchade din sökning visas i rutan Nyckelord [8]. 
Markera det nyckelord som du vill lägga till på objektet och klicka sedan på 
Lägg till - knappen [9].
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Ordet har nu hamnat i rutan Valda nyckelord [10].

4. När du har lagt till önskade nyckelord på objektet så stänger du fönstret 
genom att klicka på krysset uppe i fönstrets högra hörn.

8.3 Skicka förslag på nya nyckelord
1. Om du vill relatera ett helt nytt nyckelord till objektet så skriver du in det i 

textrutan Ange förslag på nytt nyckelord [11] och klickar sedan på knappen 
Skicka tilläggsförslag [12]. Ett mail skickas då till systemadministratören 
(eller den som är satt som ansvarig för ordlistan) som i sin tur kan lägga till 
det nya nyckelordet på objektet.
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2. När du har lagt till och/eller skickat önskade nyckelord på objektet så 
stänger du fönstret genom att klicka på krysset uppe i fönstrets högra hörn.

8.4 Ta bort nyckelord
1. Om du vill ta bort ett nyckelord på objektet så markerar du det ordet i 

rutan Valda nyckelord [13] och klickar på Ta bort-knappen [14].
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Ordet har nu tagits bort från rutan Valda nyckelord [15].

2. När du har tagit bort önskade nyckelord från objektet stänger du fönstret 
genom att klicka på krysset uppe i fönstrets högra hörn.
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9 Relaterad information
Till olika objekt som du har skapat själv eller till andra objekt som du har 
rättigheter till, kan du relatera information. Du kan lägga till dokument som 
finns i Platina eller ladda upp dokument och filer som ligger utanför systemet, 
samt lägga till URL adresser (webbadresser).

9.1 Öppna fliken Relaterad information
1. Högerklicka på det objekt som du vill relatera dokument/objekt till eller 

vars befintliga relaterade information du vill se/modifiera. Välj Egenskaper 
på menyn som visas.

2. Klicka på fliken Relaterad information . Här kan du se de objekt som är 
relaterade till det objekt du valt, det kan vara t.ex. dokument, URL-
adresser eller filer (se avdelningen Relaterade objekt). Om du har 
rättigheter kan du själv lägga till och ladda upp dokument.

Siffran på fliken Relaterad information anger hur många relaterade objekt 
som finns totalt (dvs. både ”till”- och ”från”-relationer).

Om systemet har konfigurerats för att stödja relationstyper (dvs. 
systeminställningen EnableRelationTypes är satt till true), så visas 
dialogrutan Ange relationstyper vid klickning på OK. För mer information 
se avsnitt 9.4 – Definiera relationstyper.
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3. Om du dubbelklickar på ett dokument får du fram en dialogruta där du kan 
öppna dokumentet för läsning och eventuellt checka ut det för modifiering 
(även det är rättighetsstyrt).

9.2 Ladda upp objekt som finns utanför Platina
1. För att ladda upp ett objekt som ligger utanför systemet klickar du på 

knappen Ladda upp objekt [5]. I det nya fönstret som kommer upp letar du 
fram det objekt som du vill ladda upp. Dubbelklicka sedan på objektet, 
alternativt markera det och klicka sedan på knappen Öppna.

Nu öppnas ett nytt fönster för det objekt som du har valt att ladda upp. 
Fliken Egenskaper är automatiskt vald. 

2. Fyll i information om objektet under fliken Egenskaper. Dokumenttyp [6] 
måste väljas. Klicka sedan på knappen OK [7] nere till vänster för att spara 
och stänga fönstret. Klicka på Verkställ för att spara och behålla fönstret 
öppet. De andra flikarna blir då tillgängliga.
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Om systemet har konfigurerats för att stödja relationstyper (dvs. 
systeminställningen EnableRElationTyes är satt till true), så visas 
dialogrutan Ange relationstyper vid klickning på OK. För mer information 
se avsnitt 9.4 –Definiera relationstyper.

3. När du har fyllt i information klart under valfria flikar så stänger du 
fönstret genom att klicka på krysset uppe i fönstrets högra hörn eller på 
knappen Stäng under fliken Egenskaper.

Dokumentet är nu uppladdat och ligger i vyn Relaterad information. 
Dokumentet finns även din Dokument-box på startsidan. På Startsidan kan du 
på objekten som har relaterad information se ett gem som symbol för att 
objektet har relaterad information.

9.3 Lägg till objekt som finns i Platina
1. För att lägga till ett objekt som finns i systemet börjar du med att söka 

fram det. Skriv in ett sökord i textrutan [8] och klicka på knappen Sök [9]. 

Sök vid behov på Modul (t.ex. ett Ärende). Fältet typ kommer att visa de 
typer som hör till vald modul. Typerna kan väljas i en dropdown. 
Undantaget är om Diariefört ärende eller Handling är vald i Modul, då 
visas typerna i en filtrerad lista där de ärendetyper eller handlingstyper 
som matchar inskriven filtreringstext visas. För att välja ärendetyp eller 
handlingstyp skriver du några tecken i fältet Typ. För att minska antalet 
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typer i listan skriver du in fler matchande tecken och väljer sedan önskad  
ärendetyp eller handlingstyp.

2. Sökresultatet visas i vyn Sökresultat.

3. Markera det objekt [10] som du vill relatera till och klicka på knappen Lägg 
till [11], alternativt kan du dubbelklicka på objektet. 
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Om systemet har konfigurerats för att stödja relationstyper (dvs. 
systeminställningen EnableRElationTyes är satt till true), så visas dialogrutan 
Ange relationstyper vid klickning på Lägg till-knappen eller genom att 
dubbelklicka på raden. För mer information se avsnitt 9.4 – 

Objektet är nu uppladdat och ligger i vyn Relaterade objekt [12].
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9.4 Lägg till en relaterad URL
För att lägga till en Relaterad URL till ett objekt använder du fältet Lägg till 
URL som finns längst ner till vänster på Relaterad information-sidan.

Under rubriken Titel [13] skriver du in den titel du vill att webblänken ska ha, i 
det här fallet Förslag på dokumentmall. Under rubriken URL skriver du in den 
webbadress du vill relatera till, i detta fall http://www.financetemplates.com. 
Klicka sedan på knappen Lägg till URL [14] för att lägga till din URL som ett 
relaterat objekt.

Om systemet har konfigurerats för att stödja relationstyper (dvs. 
systeminställningen EnableRElationTyes är satt till true), så visas dialogrutan 
Ange relationstyper vid klickning på Lägg till URL-knappen. För mer 
information se avsnitt 9.5– Definiera relationstyper. 

Du kan nu se dokument i vyn över Relaterade objekt [15].
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9.5 Definiera relationstyper
Om du vill kan du definiera en eller flera referenstyper när du kopplar ett annat 
objekt till det aktuella. Detta görs på fliken Relaterad information på 
objektkortet.

Med systeminställningen EnableRelationTypes satt till true, så är det 
obligatoriskt att definiera minst en relationstyp per relation.

Gör följande för att definiera en relationstyp:

1. Öppna kortet för objektet som andra objekt (befintliga eller uppladdade) 
ska kopplas till.

2. Byt till fliken Relaterad information.
3. Hitta objektet som ska kopplas och markera det. Om du vill koppla ett 

objekt som ligger utanför Platina kan du läsa avsnitt 9.2 – Ladda upp 
objekt som finns utanför Platina. Om du vill koppla till en URL kan du läsa 
mer i avsnitt 9.4 – Lägg till en relaterad URL.

4. Klicka på Lägg till eller dubbelklicka på den markerade posten. 
Dialogrutan Ange relationstyper visas:

5. Välj relationstyp i listrutan Relationstyp och lämna en kort beskrivning av 
relationen i fältet Beskrivning (valfritt). Klicka på Lägg till.

Relationstypen läggs till i lista (se nedan). Vid behov kan du nu lägga till 
ytterligare relationstyper.
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6. Klicka på OK för att spara ändringar. Det relaterade objektet visas nu i 
listan Relaterade objekt:

7. Om du vill redigera en relationstyp klickar du på blyertspennan längst till 
vänster på raden. 
Då visas dialogrutan Ändra relationstyper, där du kan göra de nödvändiga 
justeringarna.

Det andra objektet, som kopplades till det aktuella objektet, får också en 
relationstyp. Denna kan du se på fliken Relaterad information på det andra 
objektets egenskapskort (dock i skrivskyddat läge). Det är bara att klicka på 
förstoringsglaset  längst till vänster på raden, för att visa information om 
relationstyperna:
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9.6 Ta bort ett relaterat objekt
För att ta bort ett objekt från vyn Relaterade objekt markerar du objektet [16] 
och klickar på knappen Ta bort [17].

Pilarna i kolumnen typ hänvisar till om objektet i listan är relaterat till det 
öppnade objektet eller om ett annat objekt har relaterats till det öppnade 
objektet. 
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Om objektet i fråga är relaterat från ett annat objekt så visas detta med en blå 
pil [19] som pekar till vänster. En grön pil [18] innebär att relationen gjorts 
från det aktuella objektet.
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10 Mottagarlista
Du kan enkelt skapa en mottagarlista i syfte att gruppera användare efter dina 
behov. Endast du själv, i egenskap av ägare, har tillgång till dina egna 
mottagarlistor, men om du vill kan du dela ut dina mottagarlistor till andra 
användare.

Mottagarlistor används i följande sammanhang:

 När du använder Skicka till (se även kapitel 11.6)
 När du ska publicera (se även kapitel 13)
 När du ska skicka en påminnelse (se även kapitel 14)

10.1 Skapa mottagarlista
1. Välj Ny mottagarlista på menyn Ny.

2. Listkortet visas. Fyll i mottagarlistans namn i fältet Titel.
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3. Lägg till medlemmarna i din mottagarlista under Medlemskap i lista 
(underfliken Grunddata på huvudfliken Egenskaper).

4. Om du vill dela ut din mottagarlista går du till fliken Medlemmar.
5. Klicka på Verkställ för att spara eller på OK för att spara och stänga 

listkortet.

10.2 Söka mottagarlista
Gör så här:

1. Välj Mottagarlista på toppmenyn Sök
2. Fyll i mottagarlistans namn och eller beskrivning och klicka på Sök (eller 

tryck på Enter). 
En träfflista som matchar dina sökkriterier visas, dock endast dina egna 
mottagarlistor eller sådana som någon annan har delat ut till dig.
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11 Anteckningar
Till objekt i Platina kan du relatera/lägga till valfria anteckningar.

11.1 Lägg till anteckning
1. Högerklicka någonstans på raden för det objekt [1] som du vill göra en 

anteckning på och välj Anteckningar [2] på menyn som visas.

2. På ärenden ser snabbvalsmenyn lite annorlunda ut men principen är 
densamma som för andra objekt, välj Anteckningar.

3. Anteckningsdialogen har två fält; Anteckningar och Egenskaper [5]. I 
textrutan Sök anteckning [4] kan du söka efter dina redan Sparade 
anteckningar [3]. 
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4. För att skapa en ny anteckning skriver du in din anteckning i textrutan, 
längst upp på sidan, [6] och klicka sedan på knappen Verkställ [7].
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Anteckningen på objektet är nu sparad [8].

På din Startsida eller på andra platser i Platina där objektet ligger, kan du se en 
symbol längst till höger på raden som betyder att objektet har tillhörande 
anteckningar (markerad med rött nedan).
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11.2 Uppdatera anteckning
1. På Startsidan eller i någon dokumentmapp, högerklicka någonstans på 

raden för det objekt som du vill uppdatera en anteckning på och välj 
Anteckningar på menyn som visas.

2. Markera den anteckning [9] du vill uppdatera. Då hamnar anteckningens 
text i fältet Egenskaper. 

3. Gör dina ändringar direkt i textrutan [10] och klicka sedan på knappen 
Verkställ.

4. När du har klickat på Verkställ har innehållet i anteckningen uppdaterats. 
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11.3 Skapa flera anteckningar till samma objekt
1. I anteckningsdialogen finns det en knapp som heter Ny [11]. Klickar du på 

den blir textrutan Anteckning [12] rensad och du har möjlighet att skapa 
en ny anteckning.

2. Klicka på Verkställ för att spara din nya anteckning.

11.4 Ta bort anteckning
1. På Startsidan eller i en dokumentmapp, högerklicka någonstans på raden 

för det objekt som du vill ta bort en anteckning för och välj Anteckningar 
på menyn som visas.

2. Markera den anteckning du vill ta bort och klicka på knappen Ta bort [13].
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Anteckningen är nu raderad.

11.5 Söka anteckning
Om det finns många anteckningar till ett objekt, kan du med Sök-knappen hitta 
den du letar efter. Skriv ett sökord i fältet Sök anteckning och klicka på Sök. 
Sökresultatet visas nedanför. 

11.6 Symbol för att anteckning finns
På startsidan, eller i en dokumentmapp, visas en anteckningssymbol [14] när 
objektet har en eller fler anteckningar knutna till sig. Om man för muspekaren 
över anteckningssymbolen visas en ruta med den senast inlagda anteckningen.
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11.7 Se antal anteckningar på fliken
Öppnar du Informationsfliken för ett ärende, så ser du på den underfliken 
Anteckningar hur många anteckningar som har kopplats till ärendet 
(motsvarande som på fliken Relaterad Information).
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12 Skicka till
Ett objekt kan skickas till en person eller en grupp eller en mottagarlista och 
tillbaka för att denna skall kunna ändra eller ge kommentar på det. 

12.1 Skicka ett objekt (remiss)
1. Du kan välja att skicka ett objekt (skicka en remiss) genom att högerklicka 

någonstans på raden för objektet [1] och välja Skicka till [2] på menyn som 
visas.
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2. Ett sökfönster kommer fram där du söker fram den person, grupp eller 
mottagarlista som objektet ska skickas till. Använd det översta gula fältet 
[3] för att söka efter person, grupp eller mottagarlista. Det mittersta fältet 
[4] innehåller de personer eller grupper du valt att skicka till. Det sista 
fältet [5] kan innehålla ett meddelande som du vill att mottagaren ska läsa.

3. För att styra sökningen kan du på menyn Typ välja i listrutan om din 
sökning ska omfatta Användare, Grupp eller Mottagarlista. 



Platina 7.1 – Användarmanual

© Formpipe Software AB. All rights reserved. 116 (488)

4. Om du önskar kan du skriva in dina sökkriterier i textrutan Söktext [7]. 
Klicka sedan på knappen Sök [8]. Du kan även göra din sökning utan att 
skriva in namnet på en person, grupp eller mottagarlista – då visas 
samtliga personer, grupper eller mottagarlistor. 
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5. Resultatet av din sökning visas under sökfältet. Dubbelklicka någonstans 
på raden [9] för den person, grupp eller mottagarlista som ska få objektet, 
alternativt klickar du på raden [9] en gång och sedan på Lägg till-knappen 
[10].
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6. Skriv in ett meddelande [11]. Om du vill kan du också välja att skicka en 
länk till objektet via e-post [12] till den användare som du valt genom att 
bocka i kryssrutan Skicka mail. Du kan också begära svar på din remiss 
genom att bocka i kryssrutan Begär svar [12]. När du är klar väljer du att 
skicka på knappen Skicka [13]. 

Obs: Det är möjligt att inkludera meddelandet i mailet som skickas till 
medlemmarna som du har valt. Denna funktion kan aktiveras av en 
administratör via systeminställningen Mail_AttachMessageToMail i 
administrationsvyn.

Om du markerar kryssrutan Skicka mail när du skickar ett dokument, får 
användaren ett mail med en direktlänk till det skickade dokumentet:
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När användaren klickar på länken öppnas ett nytt fönster i användarens 
webbläsare med Platinas Startsida, och följande meddelande visas:

Knappen Checka ut kan aktiveras eller inaktiveras beroende på 
användarens rättigheter till dokumentet samt statusen på dokumentet.

Du kan inte skicka ett objekt till medlemmar som inte har läsrättigheter till 
objektet. Om listan över mottagare innehåller medlemmar utan 
läsrättigheter till objektet, beror följande steg på om du har full kontroll 
över objektet eller inte. Om du har full kontroll över objektet blir du 
ombedd att ge läsrättigheter till medlemmarna:

 Om du vill gå tillbaka till val av medlem utan att ge tillstånd till 
läsrättigheter, klicka på Cancel.

 Om du vill bevilja läsrättigheter, klickar du på OK. Följande meddelande 
visas:
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Om du inte har full kontroll över objektet, visas följande meddelande:

 Om du vill gå tillbaka till val av medlem utan att ge en användare 
läsrättigheter, klicka på Cancel.

 För att skicka förfrågan till en användare med full kontroll, klicka på OK. 
Följande dialog visas:
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 För att gå tillbaka till val av medlem utan att skicka en begäran om 
läsrättigheter, klicka på Avbryt.

 För att skicka en begäran om läsrättigheter för objektet, välj en användare 
från listan och klicka på Välj. Följande bekräftelse visas:

Användaren får en uppgift att ge läsrättigheter för objektet till de valda 
medlemmarna:
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7. Personen eller personerna i gruppen/mottagarlistan har nu fått objektet 
skickat till sin startsida under startsideboxen Uppgifter. I denna vy kan du 
hantera dokumentet utifrån de rättigheter du blivit tilldelad.

8. På raden [14] finns det en OK-knapp [15]. När användaren får denna 
uppgift skickat till sig ska dennes svar avges genom att trycka på OK-
knappen. Användaren får då även möjlighet att skicka ett meddelande till 
avsändaren.

9. Skriv meddelandet i Meddelande-rutan [16] och klicka sedan på Skicka 
svar [17].

10. Då hamnar det som en uppgift på den ursprungliga avsändarens startsida. 
11. Användaren ställs nu inför två val:

 Klicka på OK för att stänga uppgiften [19].
 Klicka på Svara… [18] för att skicka ett svar igen, se historik över de 

tidigare meddelandena [20] samt skriva ett nytt [21]. Detta steg kan sedan 
repeteras hur många gånger som helst.
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13 Publicera
I startsideboxen Publicerad Information får du upp objekt som andra 
användare av Platina vill att du ska känna till. De har använt 
publiceringsfunktionen för att på så sätt trycka ut information till just dig som 
användare. Du kan också själv publicera ett objekt till personer, grupper eller 
mottagarlistor och då ange datum för hur länge objektet ska vara publicerat.

13.1 Startsideboxen Publicerad information
För information om hantering av startsideboxar i det nya gränssnittet (Platina 
6.1 och senare), se avsnitt 2.7 – Startsidan och 3.2 – Ställa in startsidan.

I detta avsnitt beskrivs emellertid den klassiska startsidan (dvs. Idag-arean).

13.1.1 Symbol för publicerad information
Du kan se om ett objekt är publicerat genom att titta i kolumnen Attribut. Den 

utsträckta handen  symboliserar att objektet är publicerat.

13.1.2 Visa publicerad information
Genom att klicka på Visa kan du på menyn som kommer fram välja om du vill 
se alla objekt som har blivit publicerade till dig eller om du vill se någon 
speciell typ av objekt.

Genom att klicka på Inställningar på menyn så kan du välja att visa 10, 25 eller 
100 publicerade objekt.

13.1.3 Hantering av publicerad information
Vilka funktioner som du kan utföra på ett publicerat objekt, beror på vilka 
rättigheter den som skapade objektet har tilldelat dig, samt vilken typ av objekt 
det är. Genom att dubbelklicka på objektet, alternativt högerklicka, kan du ta 
reda på det.

13.2 Publicera objekt
1. Högerklicka någonstans på raden för det objekt [1] som du vill publicera. 

Om objektet är ett dokument (såsom i bild nedan) heter menyvalet 
Publicera dokument [2]. Om objektet istället är ett ärende heter menyvalet 
Publicera ärende.
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Ett nytt fönster visas där du ser tre fält. Det översta fältet [3] innehåller 
titeln och beskrivningen på objektet samt publiceringsdatum. Om du vill 
kan du ändra både titel och beskrivning inför publicering. Det mittersta 
fältet [4] är ett sökfält där du söker efter användare, grupper eller 
mottagarlistor. Det sista fältet [5] bestämmer vilka av objektets 
användare/grupper/mottagarlistor som ska få objektet publicerat på sin 
startsidebox Publicerad information.
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2. I textrutan Från är dagens datum automatiskt ifyllt och datumet i textrutan 
Till är satt till 7 dagar efter dagens datum. Det innebär att objektet kommer 
vara publicerat i en vecka. Du kan ändra datum genom att skriva in nya 
direkt i textrutorna, alternativt klicka på kalenderknapparna och välja 
datum i kalendrarna som då kommer upp. Datumet i textrutan Från visas i 
kolumnen Publiceringsdatum i startsideboxen Publicerad information på 
startsidan. Om du vill kan du också välja att skicka en länk till objektet och 
meddelandet via e-post till den användare som du valt genom att bocka i 
kryssrutan Skicka mail.
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3. Medlemmar som ska få objektet publicerat kan bara vara personer, 
grupper eller användare som ingår i en mottagarlista. För att lägga till 
någon/några av objektets medlemmar så börjar du med att söka fram 
önskad medlem. Skriv in ett sökord i textrutan [7] och klicka på knappen 
Sök [8]. Alternativt kan du klicka på Sök [8] direkt och då få fram alla 
grupper, personer och mottagarlistor som är medlemmar på objektet.
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4. I Sökresultat visas en lista med de medlemmar som matchade din sökning. 
För att lägga till en medlem så dubbelklickar du på raden [9] för 
medlemmen. Alternativt kan du klicka på raden [9] så att den blir 
markerad och därefter klicka på knappen Lägg till [10]. 
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5. Personen/gruppen har nu blivit medlem på det publicerade objektet [11].
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6. När du har skrivit in publiceringsdatum och lagt till de medlemmar som 
ska få objektet publicerat klickar du på knappen OK eller Verkställ.

13.2.1 Ta bort medlem från publicerat objekt
För att ta bort en medlem klickar du först på raden [11] för medlemmen. 
Därefter klickar du på knappen Ta bort [12].

13.2.2 Publicerade objekt på Startsidan
De medlemmar som du har lagt till på det publicerade objektet har nu fått 
objektet i sin startsidebox Publicerad information. Notera ikonen i form av en 
öppen hand [13], som visas på dokumentraden.
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13.2.3 Ta bort publicerad information från din Startsida
Om du som användare anser att någon publicerad information inte är viktig för 
dig som ett stöd till dina arbetsuppgifter kan du välja att ta bort det publicerade 
objektet genom att klicka på alternativet Avfärda publicering på objektets 
kontextmeny.

Du kan även öppna fönstret för din publicerade information och klicka på 
knappen Ta bort.
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14 Påminnelser
I startboxen Påminnelser kan du få påminnelser från andra användare av 
Platina, eller automatgenererade påminnelser från systemet. En påminnelse 
kan vara en lös/generell påminnelse eller en påminnelse som är kopplat till ett 
objekt. 

Du kan också själv skriva en påminnelse, antingen för ett speciellt objekt eller 
som generell påminnelse. Du lägger då till de medlemmar som ska få 
påminnelsen på sin startsida och kan även ange ett ”stoppdatum” och en tid 
som visar hur länge påminnelsen är aktuell. 

14.1 Startsideboxen Påminnelser
För information om hantering av startsideboxar i det nya gränssnittet (Platina 
6.1 och senare), se avsnitt 2.7 – Startsidan och 3.2 – Ställa in startsidan.

I detta avsnitt beskrivs emellertid den klassiska startsidan (dvs. Idag-arean).

All hantering av påminnelser sker i startsideboxen Påminnelser [1].

Genom att klicka på Visa kan du på en meny välja om du vill se alla objekt som 
har påminnelser eller om du bara vill se någon speciell typ av objekt.

Genom att klicka på Intervall kan du på en meny välja hur många 
dagar/månader framåt du vill se objekt med påminnelser satta.

Genom att klicka på Inställningar kan du på en meny välja om du vill visa 10, 
25 eller 100 påminnelser.

Om påminnelsen är generell eller om den gäller ett helpdeskärende visas 

symbolen . Om påminnelsen gäller ett objekt visas en symbol för det 

objektet, för till exempel ett Worddokument visas då symbolen .

Varje påminnelse har en  -knapp: Avfärda. När du klickar på denna 
försvinner påminnelsen från startsideboxen påminnelse.
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Påminnelser är rättighetsstyrda när det gäller objekt, har du blivit tilldelad 
läsrättigheter på ett objekt som skickas via påminnelser så är det den 
behörighet du har när du öppnar objektet. Därför är det viktigt att den som 
skickar en påminnelse ser till att den/de användare som tilldelas påminnelsen 
har rättigheter på objekten annars kommer inte påminnelsen att visas på 
Startsidan. 

Genom att dubbelklicka på påminnelsen alternativt högerklicka så ser du vilka 
funktioner du har rätt att utföra.

Genom att hålla muspekaren på raden för påminnelsen (markerad med rött 
nedan) så kan du läsa beskrivningen.

14.2 Skapa generell påminnelse 
1. Välj Ny påminnelse på toppmenyn Ny.
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2. Ett fönster med fyra fält visas. Fältet till vänster [3] innehåller alla de 
påminnelser som finns sparade sedan tidigare. I fältet längst upp till höger 
[4] skriver in en titel och beskrivning av påminnelsen. Fältet i mitten [5], 
till höger, används för att söka efter grupper/personer/mottagarlistor och 
det nedersta fältet [6] till höger anger vilka personer/grupper7mottagare 
som är medlemmar till påminnelsen. 

3. I textrutan Påminnelsedatum [7] kan du skriva in ett ”stoppdatum” som 
visar hur länge påminnelsen är aktuell. Du kan även ange en tid efter 
datumet. Om du inte gör det blir tiden automatiskt satt till 00:00. Datumet 
ska vara av standarden ÅÅÅÅ-MM-DD och tidsformatet 00:00.
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4. Sök [8] efter, och lägg till, de grupper, personer eller mottagarlistor som du 
vill ska få påminnelsen. Spara genom att klicka på Verkställ [9].

14.2.1 Ta bort eller ändra en generell påminnelse
När du har påminnelsefönstret öppet kan du genom att markera en redan 
sparad påminnelse [10] välja at ta bort denna genom att klicka på Ta bort-
knappen [12].

14.2.2 Skapa flera generella påminnelser
När du har påminnelsefönstret öppet kan du genom att klicka på Ny-knappen 
[11] skapa nya påminnelser. 

14.2.3 Påminnelserna på startsidan
När du skapat en påminnelse kommer den att visas [13] på din startsidebox 
Påminnelser. Genom att trycka på knappen Avfärda [14] kommer påminnelsen 
att avfärdas och försvinna från din startsida.
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14.3 Skapa påminnelse kopplat till objekt
1. Högerklicka någonstans på raden för det objekt [15] som du vill sätta en 

påminnelse på (ett ärende i exemplet nedan) och välj Påminnelser [16] på 
menyn som visas.

2. Tillvägagångssättet för att skapa, ändra och ta bort en objektrelaterad 
påminnelse [17] är här efter i princip likadan som för en generell 
påminnelse (se avsnitt 14.2 – Skapa generell påminnelse).

3. Du kan ha flera påminnelser [18] kopplade till ett och samma objekt. 
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Om du lägger till en medlem på en påminnelse som inte har läsrättigheter på 
det objekt du skapar påminnelsen för så kommer nedanstående dialogruta att 
visas. För att ge användaren läsrättigheter klickar du på OK för att avbryta 
klickar du på Cancel (Avbryt). Om man publicerar ett objekt till en användare 
som inte har några rättigheter på objektet så kommer inte användaren att se 
påminnelsen.

Din skapade påminnelse visas nu på startsidan i startsideboxen Påminnelser 
[19] hos de användare som har lagts till som medlemmar.

Obs: När påminnelser har skapats för exempelvis ett ärende, så kan du på 
ärendekortets Egenskaper-fliken se en siffra på underfliken Påminnelser. 
Siffran anger hur många påminnelser som har definierats för ärendet:
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Motsvarande siffra visas på handlingskortet, på huvudfliken Registrera och 
underfliken Påminnelser:

14.4 Automatiskt genererad påminnelse
Platina genererar automatiskt en påminnelse till din Startsida för de dokument 
som du är ägare för och vars giltighetstid håller på att gå ut. 30 dagar innan 
dokumentets giltighetstid förfaller kommer en påminnelse till din Startsida 
under Påminnelse.
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15 Aktiviteter för olika objekttyper
Du kan skapa aktiviteter för olika objekttyper – t.ex. dokument, ärenden, 
diarieförda ärenden, handlingar och anpassade objekt. För varje aktivitet ska 
man utse en person eller grupp som ansvarig. Den åtgärdsansvarige kommer 
sedan att få aktiviteten som en påminnelse på sin Startsida Påminnelser där 
hen kan göra en återrapportering med beskrivningar av olika åtgärder, samt 
rapportera status. 

15.1 Skapa ny aktivitet
1. För att skapa en aktivitet högerklickar du någonstans på raden för objektet 

[1] och väljer Aktiviteter [2].
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Obs: Lägg märke till att det finns två vyer: Aktivitet och Aktivitetslista. Du 
kan växla mellan dessa med hjälp av radioknapparna Aktivitet och 
Aktivitetslista. Aktivitetsvyn är huvudvyn. Vyn Aktivitetslista använder du 
om du vill lägga till flera aktiviteter åt gången (se avsnitt 15.1.1 – Lägga till 
en aktivitetslista).

2. Listrutan Aktivitetsmall använder du för att ange vilken mall du vill basera 
aktiviteten på.

Systemet kan konfigureras så att det blir obligatoriskt att använda en viss 
mall när man skapar en aktivitet. Men för övrigt har man valmöjligheten 
att skapa en aktivitet från början eller basera den på en mall.

I listan visas bara aktivitetsmallar som du är behörig att använda och som 
är tillgängliga för den aktuella objekttypen. 

Skapar du en aktivitet baserad på en mall, fylls fälten Uppgift, Måldatum 
och Åtgärdsansvarig automatiskt i med eventuella värden som 
systemadministratören har fördefinierat.

Kontakta systemadministratören om du har frågor kring 
systemanpassning eller malladministration.

Gör följande om du vill skapa en aktivitet från scratch eller om det inte 
finns några fördefinierade värden:

3. I textrutan Uppgift skriver du in en beskrivning av aktiviteten och i 
textrutan Måldatum anger du ett datum då aktiviteten ska vara färdig. Du 
kan antingen skriva in ett datum eller markera ett genom att klicka på 
kalenderikonen. 
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4. I textrutan Åtgärdsansvarig ska namnet på den person som ska tilldelas 
aktiviteten stå. För att få namnet exakt som det är registrerat i systemet så 
använder du dig av förstoringsglaset eller tryck på ”tabb”-tangenten på ditt 
tangentbord som gör en sökning på personen. 

Obs: Om du har lagt till en person eller grupp som saknar skrivbehörighet 
till objektet som du skapar en aktivitet för, får du frågan om du vill bevilja 
skrivbehörighet till den personen/gruppen.
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5. Om sökningen hittade flera personer/grupper visas ett sökfönster som 
kommer fram med resultatet av din sökning (om inte, gå till steg 8). 

6. Här kan du även göra en ny sökning genom att skriva in sökkriterier i 
textrutorna och sedan klicka på knappen Sök. Du kan också ange max antal 
sökträffar som får visas.

7. När du har hittat personen/gruppen som du vill utse till åtgärdsansvarig 
för aktiviteten, dubbelklickar du personen/gruppen eller markerar och 
klickar på OK.

8. I textrutan Åtgärdsansvarig är nu namnet korrekt ifyllt. För att spara och 
skicka aktiviteten som en påminnelse till den åtgärdsansvarige klickar du 
på Spara.
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9. Aktiviteten har nu skickats iväg till den som är åtgärdsansvarig och du kan 
även se aktiviteten i Aktiviteter-listan. När den åtgärdsansvarige gör en 
återrapportering så kommer du att kunna se detta i fältet Återrapportering.

10. Genom att markera en aktivitet kan du välja att ta bort den. Detta gör du 
genom att klicka på Ta bort-knappen.

11. Om du vill göra ändringar i aktiviteten markerar du den och skriver sedan 
dina ändringar direkt i textrutorna. Spara ändringarna genom att klicka 
Spara.

12. Om du vill ta bort en aktivitet klickar du på Ta bort-knappen, längst ner till 
höger på Aktivitetsfliken. Bekräfta med OK.

13. För att skapa en ny aktivitet klickar du på knappen Ny. 

14. Stäng fönstret med stängningsknappen .

När din aktivitet är skapad har den åtgärdsansvarige användaren fått en 
påminnelse i påminnelseboxen på startsidan. 

15.1.1 Lägga till en aktivitetslista
En aktivitetslista är en samling aktiviteter som kan hanteras som ett objekt. 
Istället för att lägga till aktiviteterna en-och-en (se avsnitt 15.1 ovan), så kan du 
lägga till en fördefinierad lista som innehåller flera aktiviteter. 

Gör så här:

1. Öppna fliken Aktiviteter för ett objekt (t.ex. ett dokument):
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2. Klicka på radioknappen Aktivitetslista för att öppna vyn Aktivitetslista:

3. Gå till listrutan Aktivitetslistor och välj aktivitetslista. Den lista du väljer 
här har definierats av systemadministratören som aktivitetslista (en 
samling mallar). 
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I fältet Mallar visas nu vilka mallar som ingår i den valda aktivitetslistan:

4. Ansvarig och måldatum sätts automatiskt på de aktivteter som ingår, 
baserat på hur aktivitetsmallen är konfigurerad. Kan ansvarig och 
måldatum inte sättas automatiskt på en eller flera aktiviteter, krävs att du 
kompletterar med sådana uppgifter manuellt. Enbart én ansvarig och étt 
datum kan sättas, oavsett antalet aktiviteter. De värden du anger här 
används bara för de aktiviteter där värden inte kunde sättas automatiskt.

5. Klicka på Spara lista.

I den nedre delen av skärmen visas nu de individuella aktiviteterna som 
ingår i aktivitetslistan:
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6. Klicka nu återigen på radioknappen Aktivitet och komplettera med 
metadata vid behov:

7. Klicka på Spara när du är klar (om det finns några ändringar att spara). 
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15.2 Avfärda aktivitet
Om du fått en aktivitet i påminnelseboxen på startsidan som du inte vill ha 
kvar där så kan du avfärda aktiviteten genom att klicka på -knappen på 
aktivitetsraden. Aktiviteten försvinner då från påminnelseboxen.

15.3 Återrapportering av en aktivitet
Aktiviteter som du har blivit tilldelad att åtgärda visas i din påminnelsebox på 
startsidan. De kallas Aktivitet eller Aktivitet <mallnamn>.

1. För att göra en återrapportering gällande en aktivitet så markerar du den 
och väljer Aktiviteter i kontextmenyn. På fliken Aktiviteter ska du göra din 
återrapportering. Markera aktiviteten.

 

2. I textrutan Återrapportering lämnar du en beskrivning av din åtgärd. I 
listrutan sätter du status på framstegen gällande aktiviteten.
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3. När du har åtgärdat hela aktiviteten kan du sätta status till 100% eller 
markera kryssrutan Utfört på aktivitetsraden. Datumet sätts då 
automatiskt till dagens datum. Skulle du ångra dig kan du sätta Status 
tillbaka till ett lägre procenttal. Datumet för Utfört tas då automatiskt bort 
och kryssrutan Utfört avmarkeras.

4. Spara aktiviteten genom att klicka Spara. Stäng med stängningsknappen 
 på objektkortet.
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16 Bevaka dokument, ärenden och 
kataloger
Genom att sätta bevakning på dokument, ärende eller katalog så får du en 
påminnelse på din Startsida varje gång en ändring utförs på dokumentet, 
ärendet eller katalogen. Som standard går Platina igenom vad som har hänt i 
systemet varje dag vid 12.00 och 00.30 och skapar påminnelser. Dessa 
tidpunkter kan ändras av din systemadministratör.

För information om hantering av startsideboxar i det nya gränssnittet (Platina 
6.1 och senare), se avsnitt 2.7 – Startsidan och 3.2 – Ställa in startsidan.

I detta avsnitt beskrivs emellertid den klassiska startsidan (dvs. Idag-arean).

16.1 Bevaka
1. Högerklicka [1] på det dokument, ärende eller katalog som du vill bevaka 

och välj Bevaka [2] på menyn som visas. 

2. I fönstret som kommer fram finns två fält. Det övre fältet [3] beskriver den 
aktuella bevakningen. Det undre fältet [4] visar alla dina bevakningar som 
är kopplade till det aktuella objektet (namnet för ärendet eller dokumentet 
är automatiskt ifyllt längst upp i det övre fältet). 



Platina 7.1 – Användarmanual

© Formpipe Software AB. All rights reserved. 152 (488)

3. I listrutan Händelse att bevaka [5] kan du välja vilken typ av händelse som 
bevakningen gäller. För dokument, ärenden och kataloger är de valbara 
alternativen Om objektet ändras och Om objektet inte har ändrats. För 
diarieförda ärenden är de valbara alternativen Om objektet ändras, Om 
objektet inte har ändrats och Om ärendet inte är avslutat.
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4. Om du valde Om objektet ändras i listrutan Händelse som ska bevakas 
kommer en liten ruta med texten Ta med underkataloger [6] att visas. 
Klicka där om du även vill ha bevakning på alla objekt som ligger under det 
aktuella ärendet, dokumentet eller katalogen.
Om bevakning på en katalog och alternativet Ta med underkataloger inte 
är valt, så kommer endast dokument i vald katalog att övervakas. 
Dokument i underkataloger kommer med andra ord inte att övervakas.  
Om bevakning på en katalog och alternativet Ta med underkataloger är 
valt, så kommer dokument i katalogen och dess underkataloger att 
övervakas. Om bevakning är satt på en underkatalog och dess överliggande 
katalog har en egen bevakning vilket skiljer sig åt så gäller följande kring 
vilken bevakning som används: den närmaste aktiva bevakningen kommer 
att användas. Med ”närmaste” menar man den närmaste bevakning i 
katalogstrukturen eller om så finns på själva dokumentet. Man tar också 
hänsyn till om alternativet Ta med underkataloger är valt.



Platina 7.1 – Användarmanual

© Formpipe Software AB. All rights reserved. 154 (488)

5. Om du valde Om objektet inte ändras i listrutan Händelse som ska bevakas 
kommer en ny listruta, Tidsintervall [7], att visas. Där väljer du inom vilket 
tidsintervall objektet inte får ändras för att bevakningen ska meddela dig.

6. Om du valde Om ärendet inte är avslutat i listrutan Händelse att bevaka 
(alternativet är endast valbart för diarieförda ärenden) så kommer en ny 
listruta, Tidsintervall [7], att dyka upp. Där väljer du inom vilket tidsperiod 
bevakningen på ärendet gäller. En påminnelse kommer att skapas, om 
ärendet inte är avslutat inom vald tidsperiod.
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7. De datum som står i textrutorna Från och Till [8] avgör när bevakningen 
ska börja och när den ska avslutas. Dagens datum är automatiskt ifyllt i 
textrutan Från, men det kan du ändra.
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8. Klicka på Lägg till [9] för att spara bevakningen.
9. I fältet Övriga bevakningar kan du nu se den nya bevakningen. 
10. Stäng fönstret med stängningsknappen högst uppe till höger i fönstret eller 

med Avbryt-knappen.

Obs: Du kan endast skapa en påminnelse på varje händelsetyp per objekt att 
övervaka.

När någon ändring har skett med ärendet eller dokumentet som du bevakar får 
du ett meddelande om det på din startsidebox Påminnelser. Påminnelserna 
genereras vanligtvis två gånger per dygn och alltså inte direkt då en ändring 
sker.
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16.2 Ändra bevakning
1. Högerklicka på det dokument, ärende eller katalog vars bevakning du vill 

ändra och välj Bevaka på menyn.
2. Klicka på raden [10] för den bevakning som du vill ändra så att raden blir 

markerad och gör sedan önskade ändringar.
Du kan ändra datum på bevakningen i textrutorna Från och Till samt 
markera eller avmarkera rutan för Ta med underkataloger.

3. Klicka på knappen Ändra [11] för att uppdatera bevakningen med dina 
ändringar. 
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16.3 Ta bort bevakning
1. Högerklicka på det dokument, ärende eller katalog vars bevakning du vill 

ta bort och välj Bevaka på menyn.
2. Klicka på raden [10] för den bevakning som du vill ta bort så att raden blir 

markerad.
3. Klicka på knappen Ta bort [12] för att ta bort bevakningen.
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17 Dokumenthantering
Platina dokumenthanteringsbox tillhandahåller en användarvänlig och 
rättighetsstyrd hantering av dokument. Du kan hantera dokument antingen 
direkt från din startsida genom startsideboxen Dokument eller genom någon 
dokumentmapp i din mappstruktur. 

Tillvägagångssättet för att hantera dokument kan skilja sig åt beroende på om 
du utgår ifrån din mappstruktur eller ifrån Startsidan. För vissa funktioner 
måste du gå via din mappstruktur, det kommer att framgå i avsnitten som 
följer.

17.1 Startsideboxen Dokument
För information om hantering av startsideboxar i det nya gränssnittet (Platina 
6.1 och senare), se avsnitt 2.7 – Startsidan och 3.2 – Ställa in startsidan.

I detta avsnitt beskrivs emellertid den klassiska startsidan (dvs. Idag-arean).

Om du har startsideboxen Dokument framme på din Startsida kan du genom 
att klicka på Visa få fram dina dokument i en lista. På menyn väljer du vilka 
dokument du vill se och i vilken ordning de ska visas. 

Om du väljer Mina dokument på Visa-menyn får du fram en lista som liknande 
den nedan. Dokumenten är sorterade efter när de blev skapade. Det senast 
skapade dokumentet visas längst upp i listan.

På menyn kan du även välja Arbetskopia. Då får du fram en lista med 
dokument som är arbetskopior. Arbetskopiorna har ändelsen ”A.K” (= 
ArbetsKopia).

Väljer du Utcheckat får du fram en lista med dina utcheckade dokument. 
Symbolen [1] betyder just att dokumenten är utcheckade.

Menyvalet Senast ändrad visar dokumenten med det senast ändrade 
dokumentet först i listan. 
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Menyvalet Giltig till sorterar dokumenten efter giltighetsdatum, det dokument 
som är närmast sitt giltighetsdatum visas först i listan.

Menyvalet Senast läst sorterar dokumenten efter vilka som senast visades.

Genom att klicka på Inställningar kan du välja om du vill visa 10, 25 eller 100 
dokument.

Genom att högerklicka eller dubbelklicka på dokumenten, kan du utföra olika 
funktioner. 

Det kan även ligga dokument i andra startsideboxar än i Dokument, till 
exempel dokument som du har fått publicerade till dig ligger i startsideboxen 
Publicerat. Vilka funktioner du kan utföra då, beror på vilken behörighet du 
har.

När du dubbelklickar på ett dokument får du upp ett fönster [2] som ger dig ett 
antal val.

Om du högerklickar på ett dokument visas en meny [3] som innehåller de val 
du kan göra.
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17.2 Dokumenthantering från mapp i mappstrukturen
Dubbelklicka på önskad dokumentmapp i din mappstruktur, t ex Mina 
dokument.

En lista med alla dina sparade dokument visas, samt en rad med knappar enligt 
nedan. De olika knapparnas funktionalitet beskrivs mer ingående i kommande 
kapitel.

Du kan även dubbelklicka eller högerklicka på dokumenten i listan för att 
utföra olika funktioner.
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17.3 Välja och hantera flera dokument samtidigt
Du kan markera ett eller flera dokument och e-postmeddelanden från 
dokumentmappen eller från Dokument-boxen i Idag-arean. Platina erbjuder 
två alternativ markering av olika poster:

 Välja en grupp av poster i följd:

5. Klicka på första posten i gruppen som du vill välja.

6. Håll ned Skift-tangenten på tangentbordet och klicka på den sista posten i 
guppen du vill välja.

7. Filerna mellan de valda posterna markeras också.

 Välja en grupp av poster som inte ligger i följd:

8. Håll ned Ctrl-tangenten och klicka på varje post du vill välja.

9. Endast de markerade posterna väljs.
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Följande alternativ finns tillgängliga för flerval av dokument och e-
postmeddelanden:

 Visa (se 17.15 – Visa dokument)
 Checka ut (se 17.17 – Checka ut dokument)
 Diarieföra (se 20.15.5 – Diarieföra dokument och e-post)
 Kopiera (se 17.7 – Kopiera dokument)
 Klippa ut (se 17.8 – Klipp ut dokument)
 Klistra in/Klistra in genväg (se 17.9 – Klistra in dokument)
 Duplicera (se 17.10 – Duplicera dokument) 
 Skicka per e-post (se 17.11 – Skicka dokument per e-post)
 Ta bort ( se 17.12 – Ta bort dokument)
 Skriv ut

De olika alternativen kan väljas på toppmenyn , och på 
snabbvalsmenyn:

17.3.1 Toppmenyn
Toppmenyn fungerar likadant när flera poster är valda som när bara en är vald. 
Funktionaliteten för varje knapp på toppmenyn beskrivs i kommande kapitel.

Om ett alternativ inte är tillgänglig för alla poster visas ett meddelande som 
säger vilka poster funktionen inte gäller för:
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Klicka på OK för att utföra funktionen för resterande poster. Vill du avbryta 
funktionen, klicka på Avbryt.

17.3.2 Snabbvalsmenyn
Snabbvalsmenyn fungerar på samma sätt oberoende om du väljer en eller flera 
poster. Funktionaliteten för varje val beskrivs i kommande kapitel.

Endast de val som finns gemensamt tillgängliga vid flerval av dokument och e-
postmeddelanden samtidigt (se listan i kapitel 17.3) visas på snabbvalsmenyn.

17.4 Skapa nytt dokument
För att skapa ett nytt dokument så måste du utgå ifrån en dokumentmapp.

Skrivbehörighet till dokumentmappen är ett krav för att kunna skapa ett 
dokument där. Om mappen används för sekretessklassade objekt behöver du 
FK-behörighet (Full Kontroll).

Klicka på ikonen Nytt dokument 
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17.4.1 Fliken Egenskaper
När du väljer att skapa ett nytt dokument öppnas ett dokumentkort med fliken 
Egenskaper förvald, men inaktiverad. 

Egenskapsfliken på ett dokumentkort innehåller tre stora fält.

 Grunddata [4]. Här anger du grundläggande information om det 
dokument du vill skapa, t ex rubrik. Du väljer även Dokumenttyp och 
Dokumentmall. 

 Grunddata – Tillägg [5]. Här har administratorn möjlighet att lägga fält 
som associeras till den dokumenttyp du valt. Dessa fält kan vara både 
obligatoriska och valfria.

 Extradata [6]. Här finns plats till att lägga anpassade fält som kan vara 
både obligatoriska och valfria. 

1. Börja med att välja dokumenttyp [7].
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Obs: Om du anser att det saknas dokumenttyper, kontakta 
systemadministratören. Det kan vara så att dokumenttypen har gjorts 
tillgänglig endast för vissa ärende- eller objekttyper.

2. I listrutan Mall väljer du dokumentmall [8].
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3. Den valda mallen förhandsvisas [9]. Klicka var som helst i fönstret för att 
komma vidare.

4. Därefter anger du den rubrik dokumentet ska ha i fältet Rubrik.
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Obs: Microsoft Office har en begränsning på antalet tecken i ett filnamn. 
Eftersom rubriken används till filnamnet, tänk på följande begränsningar i 
filnamnslängd.

Filnamnslängden inkluderar här sökvägen till filen, d.v.s. tre tecken för att 
representera enheten, alla tecken i mappnamn, snedstrecken mellan 
mappnamnen samt tecknen i själva filens namn. Se dokumentationen för 
MS Office för begränsningarna gällande filnamnslängd för den MS Office-
version du använder. 

5. Klicka på knappen OK [10] för att spara och stänga fönstret. Klicka på 
Verkställ för att spara och behålla fönstret öppet.

6. Om du väljer att klicka på Verkställ blir alla de övriga flikarna tillgängliga.
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17.5 Dokumentkortet och dess flikar

17.5.1 Fliken Egenskaper
För att öppna fliken Egenskaper på dokumentkortet kan du göra på två olika 
sätt.

Antingen dubbelklickar du på dokumentet på Startsidan och väljer Egenskaper 
i dialogrutan som visas eller högerklicka på dokumentet och välj Egenskaper 
[11]. 

Obs: Minst läsbehörighet krävs för att kunna se kortet. Har man skrivbehörighet får 
man även ändra metadata på dokumentkortet. 
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17.5.2 Fliken information
Under fliken Information ser du information om dokumentet du har skapat.
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17.5.3 Fliken Medlemmar
Under fliken Medlemmar lägger du till de objekt som ska vara medlemmar på 
dokumentet, samt vilka rättigheter de ska ha.
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17.5.4 Fliken Nyckelord
Under fliken Nyckelord kan du lägga till nyckelord som du vill relatera till 
dokumentet.
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17.5.5 Fliken Relaterad information
Under fliken Relaterad information kan du lägga till andra dokument, filer eller 
webbadresser (URL) som du vill relatera till ditt skapade dokument. Du kan 
både lägga till dokument som finns i Platina och utanför.

För mer information, se kapitlet om Relaterad information.

Obs: Arbetskopior som skapas utifrån en fastställd revision av ett dokument 
med relaterad information, kommer att ärva den relaterade informationen 
automatiskt.
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17.5.6 Fliken Aktiviteter
Under fliken Aktiviteter kan du lägga till aktiviteter till ditt dokument.

För mer information, se kapitel 15 – Aktiviteter för olika objekttyper.

17.5.7 Fliken Dokumenthistorik
På fliken Dokumenthistorik kan du se historiken för revisionshantering och 
versionshantering.

Om man öppnar ett dokuments egenskaper och väljer fliken dokumenthistorik 
kommer den att se lite olika ut beroende på vilka förändringar dokumentet har 
genomgått. 

Nedan ser du historiken gällande ett dokument som har skapats och stängts. 
Därför finns ännu inga tidigare versioner eller revisioner registrerade. 
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17.5.7.1 Versionshantering

Om man checkar ut ett dokument, ändrar det och sedan och sparar det genom 
incheckning i Platina, så skapas en ny version (en för varje incheckning). De 
tidigare versionerna listas på fliken Dokumenthistorik. Dubbelklicka på en 
tidigare version om du vill se det tidigare innehållet.

17.5.7.2 Revisionshantering

För dokument som revisionskontrolleras och som har godkända revisioner, 
visas endast tidigare revisioner på Dokumenthistorik-fliken. Varje gång en 
revision godkänns, utökas listan med ett ”nytt” historiskt revisionsnummer.

17.5.7.3 Visa en tidigare revision

Så här kan du visa en tidigare revision eller egenskaperna för en tidigare 
revision.

1. På fliken Dokumenthistorik dubbelklickar du på en rad som betecknar en 
tidigare revision.

2. Visa dokumentet genom att klicka på Visa i dialogrutan:



Platina 7.1 – Användarmanual

© Formpipe Software AB. All rights reserved. 176 (488)

3. Visa egenskapskortet genom att klicka på Egenskaper i dialogrutan. 
Dokumentkortet för den valda revisionen visas endast med läsbehörighet.

17.5.7.4 Återställ dokument

Om du ångrar ändringar som redan har checkats in, kan du återställa en 
tidigare version eller revision.

1. Hitta den version eller revision som du vill ha tillbaka och klicka på 
Återställ (på samma rad).

2. I dialogrutan som kommer fram klickar du på OK för att återställa 
dokumentet.

Dokumentet återställs nu till den valda versionen/revisionen och ytterligare en 
version/revision av dokumentet läggs till som en ny rad i listan.

Om Återställ-knapparna inte syns på fliken Dokumenthistorik, kan du be 
systemadministratören att aktivera den här funktionen i systemet.
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17.5.8 Fliken Logg
Alla typer av händelser som en användare utför på ett dokument eller ärende i 
Platina sparas i en logg. På Fliken logg på ett objekts egenskapskort kan du se 
alla händelser som objektet i Platina genomgått. Du har även möjlighet att söka 
efter en viss typ av händelse. 

Platina genererar och upprätthåller säkra, tidstämplade elektronisk 
identifikation som inkluderar datum, tid och tidszon när en åtgärd har utförts. 
Tidszon ingår i tidsstämpeln enligt nedan. Platina använder UTC (Coordinated 
Universal Time) se skärmdumpen nedan.

Varje loggrad innehåller information om dokumentversion och revision, 
användaren kan alltså se i Loggfliken vilken version av dokumentet aktuell 
handling utförts på.

17.5.8.1 Sök händelsetyp

1. I listrutan Händelsetyp väljer du vilka typer av händelser du vill se. 

2. I textrutan Person kan du genom att skriva in ett namn på en person få 
fram de händelser som är utförda av just den personen.

3. Textrutorna Datum från: och Datum till: kan du skriva in datum för att se 
händelser inom ett visst tidsintervall.

4. I listrutan för gruppering kan du välja att få händelserna grupperade när 
de visas. 
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5. När du har valt och skrivit in dina sökkriterier klickar du på knappen Sök. 
Resultatet av din sökning visas då i listan Sökresultat.

6. Om det finns en knapp med ett tre prickar efter en händelse innebär det att 
du kan läsa vilken typ av förändring som användaren har gjort. Klicka på 

knappen  för att se vilken förändring som är gjord.
7. I fönstret som kommer fram så kan du se vilka förändringar som gjorts.

För att stänga fönstret klickar du på Stäng eller krysset i högra hörnet.

17.5.8.2 Händelsetyper

De olika typer av händelser som ett objekt kan genomgå beskrivs nedan.

Läst – Visar att användaren har läst dokument (gäller endast dokument).
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Redigera – Visar att användaren ändrat dokumentet (gäller endast dokument).

Ändrat metadata – Visar att användaren har ändrat på objektets metadata, 
d.v.s. öppnat och ändrat objektets egenskaper.

Läst metadata – Visar att användaren har läst på objektets metadata d.v.s. 
öppnat objektets egenskaper.

Skapa – Visar när och vem som skapade objektet.

Ta bort – Visar när och av vem som objektet togs bort.

Skriv ut – Visar när och av vem som ett objekt skrevs ut.

Makulerad – Visar om en handling eller ett ärende blivit makulerat.

Skickat till – Visar om objektet skickats till någon via funktionen Skicka till.

Sekretessbelagt – Visar om objektet belagts med sekretess.

Upphävt sekretess – Visar om objektets sekretess har upphävts.

Ändrat rättigheter – Visar om rättigheter. 
Lagt till medlem – Visar om medlemmar lagts till.

Tagit bort medlem – Visar om medlem tagits bort.

Diariefört – Visar om objektet har diarieförts.

Lagt till anteckning – Visar om det har lagts till en anteckning på objektet.

Ändrat anteckning – Visar om en anteckning, kopplad till dokumentet, har 
ändrats.

Tagit bort anteckning – Visar om en anteckning har tagits bort från objektet.

Lagt till nyckelord – Visar om ett nyckelord har lagts till på objektet.

Tagit bort nyckelord – Visar om ett nyckelord har tagits bort från objektet.

Lagt till relaterad information – Visar om relaterad information har lagts till på 
objektet.

Tagit bort relaterad information – Visar om relaterad information har tagits 
bort från objektet.

Lagt till påminnelse – Visar om en påminnelse har lagts till på objektet.

Tagit bort påminnelse – Visar om en påminnelse har tagits bort från objektet.

Avfärdat påminnelse – Visar om en påminnelse, kopplad till objektet, har 
avfärdats. 

Gallrad – Visar om objektet har blivit gallrat. 

Arkiverad – Visar om objektet har blivit arkiverat.

Ändrat systemstatus – Visar om objektets systemstatus har ändrats.

Ångrat utcheckning – Visar om en utcheckning objektet har ångrats.

Återställ – Visar om objektet har återställts.

Återställ version – Visar om en version av objektet har återställts.

Återställ revision – Visar om en revision av objektet har återställts.
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Fastställd – Visar om objektet har fastställts.

Låst upp – Visar om objektet har blivit upplåst.

Skicka till diarium – Visar om objektet har skickats till ett diarium.

Hämtat lokal kopia – Visar om en användare har visat eller hämtat lokal kopia 
av objektet.

Signerat – Visar när objektet signerades och av vem. Innehåller information 
om signeringsroll, signeringsbeskrivning och vad som signerades: metadata 
eller innehåll (signering av innehåll är enbart applicerbart på dokument). Om 
dokumentinnehåll signerades visas också dokumentversionen.

Metadata editerad och signerad – Visar vem som låst upp och editerat 
metadata samt signerat editerade metadata. Innehåller information om att 
metadata signerats, vilken roll som signerade, orsak till förändring av metadata 
samt information om vad det gamla värdet på metadata var och vad det har 
ändrats till.

Avfärdat signering – Visar när signeringen av objektet avfärdades och av vem. 
Innehåller information om att uppgiften att signera har avfärdats, orsak till 
avfärdandet och vilken roll som avfärdade signeringen. Om dokumentinnehåll 
inkluderades i uppgiften att signera så visas också dokumentversion.

Avarkiverats – Visar om objektet har återställts efter arkivering.

Signerare ändrad – Visar hur beskrivning eller grupp för signering och/eller 
sista datum för signeringsuppgiften har ändrats för en signerare (i detta fall 
avses ett par av person och signaturroll). Innehåller information om 
signerarens namn och roll, samt information om tidigare och nuvarande data 
för beskrivning och grupp för signering samt sista datum för 
signeringsuppgiften.

Lagt till signerare – Visar när en signerare lades till på objektet. Innehåller 
information om signerarens namn, roll, signeringens beskrivning och grupp, 
samt, i förekommande fall, sista datum för signeringsuppgiften.

Tagit bort signerare – Visar när en signerare har tagits bort från listan av 
objektets signerare. Innehåller information om signerarens namn och roll, 
signeringens beskrivning och grupp, samt, i förekommande fall, sista datum för 
signeringsuppgiften.

Låst användarkonto – Visar när användarkontot har låsts.

Låst upp användarkonto – Visar när användarkontot har låsts upp.

Bytt ansvarig för uppgiften – Visar att någon annan har blivit ansvarig för en 
aktiv uppgift på objektet. Detaljerna innehåller namnen på den föregående 
ansvarige och den nya, uppgiftens namn samt namnet på processen.

Lagt till sändare/mottagare – Visar att en sändare/mottagare har lagts till i 
listan över sändare/mottagare.

Tagit bort sändare/mottagare – Visar att en sändare/mottagare tagits bort från 
listan över sändare/mottagare.

Ändrat sändare/mottagare– Visar att sändarens/mottagarens personuppgifter 
har ändrats.



Platina 7.1 – Användarmanual

© Formpipe Software AB. All rights reserved. 181 (488)

Visade dokument – Visar att en användare har öppnat dokumentet för visning.

Läst logg – visar att fliken Logg har visats.

Sparat lokal kopia – visar att en användare har sparat en lokal kopia av 
dokumentet.

Konverterat till PDF – visar att objektet har konverterats till PDF inom en 
Platina-process.

Kopierat – visar att ett dokument, en handling eller ett diariefört ärende har 
kopierats och har fått ett dokument-ID, en ärenderubrik eller ett 
diarienummer. När en användare skapar en icke-diarieförd kopia av en 
makulerad handling, så registreras (loggas) denna händelse.

Skapat som kopia - visar att ett dokument, en handling eller ett diariefört 
ärende har skapats som kopia. Här finns information om att objektet har 
skapats som en kopia av objektet med ett visst dokument-ID, en viss 
ärenderubrik eller ett diarienummer. När en användare skapar en icke-
diarieförd kopia av en makulerad handling så registreras (loggas) denna 
händelse.

Maskad kopia kopplad – visar ett en maskad kopia har kopplats. Loggen visar 
detaljerad information angående om den maskade kopian skapades som en 
kopia av det ursprungliga dokumentet eller om den laddades upp. Namnet på 
det ursprungliga dokumentet visas också.

Maskad kopia frånkopplad – visar att den maskade kopian inte är kopplad 
längre.

Maskad kopia publicerad – visar ett den maskade kopian har publicerats.

Maskad kopia visad – visar att en användare har tittat på den maskade kopian.

Maskad kopia ändrad – visar att en användare har redigerat den maskade 
kopian.

Maskad kopia borttagen – visar ett den maskade kopian inte längre är kopplad 
och har tagits bort.

Dokument kopplat – visar att ett dokument har kopplats till en handling.

Dokument frånkopplat – visar att dokumentet inte längre är kopplat till en 
handling.

Nedladdat till Meetings – visar att ett objekt (dokument) har laddats ned till 
Meetings.

Nedladdat sekretess/personuppgifter till Meetings – visar att ett 
personuppgifts-/sekretessklassat objekt (dokument), som endast får ses av 
personuppgifts-/sekretessbehöriga personer, har laddats ned till Meetings.

Relaterad information ändrad – visar att den relaterade informationen har 
blivit ändrad.

Mötesprotokoll förhandsvisat – visar att mötesprotokollet har förhandsvisats.

Kallelse förhandsvisat – visar att kallelsen har förhandsvisats.

Ärendepunkt skapad – visar att en ärendepunkt har lagts till i kallelsen.
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Anmälningspunkt skapad – visar att en anmälningspunkt har lagts till i 
kallelsen.

Delegeringspunkt skapad – visar att en delegeringspunkt har lagts till i 
kallelsen.

Tompunkt skapad – visar att en tom punkt har lagts till i kallelsen.

Möte skapat – visar att mötet har skapats. Metadata för det nya mötet visas.

Möte uppdaterat – visar att mötet har uppdaterats. Ändringar i metadata för 
mötet visas (gamla och nya metadata).

Mötesdeltagare skapad – visar att mötesdeltagaren har lagts till.

Mötesdeltagare uppdaterad – visar att information om mötesdeltagaren har 
uppdaterats.

Delegeringsparagraf skapad – visar att en delegeringsparagraf har lagts till i 
mötesprotokollet.

Ärendeparagraf skapad – visar att en ärendeparagraf har lagts till i 
mötesprotokollet.

Tomparagraf skapad – visar att en tom paragraf har lagts till i 
mötesprotokollet.

Anmälningsparagraf skapad – visar att en anmälningsparagraf har lagts till i 
mötesprotokollet.

Ärende lagt för beslut – visar att ett ärende har lagts till för beslut.

Ärende borttaget från beslut – visar att ett ärende har tagits bort från ett beslut.

Paragraf godkänd – visar att en paragraf har blivit godkänd.

Paragrafgodkännande indraget – visar att ett tidigare godkännande av en 
paragraf har dragits tillbaka.

Expediering registrerad – visar att användaren har registrerat information om 
expediering av beslutet. Loggen visar både expedieringsdatum och namn på 
den som expedierar.

Punkt borttagen – visar att en punkt har tagits bort från kallelsen.

Paragraf borttagen – visar att en paragraf har tagits bort från mötesprotokollet.

Delegeringsbeslut registrerat – visar att ett delegeringsbeslut har blivit 
registrerat.

Anmälning registrerad – visar att en anmälning har registrerats.

Mötesförberedelse ändrad – visar att en mötesförberedelse har blivit ändrad.

Mötesprotokoll skapat – visar att ett mötesprotokoll har skapats.

Protokolldokument skapat – visar att ett protokolldokument har skapats för ett 
möte.

Kallelsedokument skapat – visar att ett kallelsedokument har skapats för ett 
möte.

Beslut skapat– visar att ett beslut har skapats.
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Delegeringsbeslut borttaget – visar att ett delegeringsbeslut har tagits bort.

Anmälning borttagen – visar att en anmälning har tagits bort.

Möte aktiverat – visar att ett möte har blivit aktiverat.

Meeting avaktiverat – visar att ett möte har blivit avaktiverat.

17.6 Sekretess och personuppgifter
1. Om sekretess är aktiverat för den mall som du har valt så kan du nu välja 

om dokumentet ska vara sekretessbelagt efter någon lagparagraf eller om 
Personuppgifter (Personuppgiftslagen) ska gälla vid extern publicering av 
dokumentet. Observera att det kan se annorlunda ut på ditt dokumentkort 
beroende på hur administratören lagt upp det i systemet.

2. För att sekretessbelägga dokumentet så klickar du i rutan för Sekretess. En 
dialogruta för sekretess öppnas.

3. Skriv in något sökkriterium i textrutan och klicka på Sök. Alternativt kan 
du klicka på Sök direkt och då få fram alla paragrafer. Välj vilken eller vilka 
paragrafer som ska gälla, i listrutan. 

4. Klicka på knappen OK.
5. För att aktivera klassificering av personuppgifter (Personuppgiftslagen) vid 

extern publicering av dokumentet klickar du i rutan för Personuppgifter.
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17.7 Kopiera dokument
Du kan kopiera ett dokument från en dokumentmapp i din mappstruktur eller 
från startsideboxen Dokument. Huruvida det kommer att bli en ny fil eller en 
genväg beror på vilket klistraalternativ som används (se 14.8 – Klistra in 
dokument). Om du klistrar in en eller flera genvägar kommer dessa att 
försvinna om du tar bort originaldokumentet.

Obs: Det är också möjligt att kopiera e-postmeddelanden som skapats i en e-
postklient och sparats i Platina. E-post som skapats direkt i Platina och 
diarieförda dokument kan inte kopieras.

17.7.1 Kopiera dokument från mapp i mappstrukturen
Högerklicka någonstans på raden för dokumentet eller e-postmeddelandet och 
välj Kopiera på menyn som visas. Alternativt kan du klicka någonstans på 
raden för dokumentet i mappen, så att raden blir markerad, och därefter klicka 
på knappen Kopiera [18].

Snabbvalsmenyn för e-post som skapats i en e-postklient ser ut som nedan:
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17.8 Klipp ut dokument
Du kan klippa ut ett dokument eller ett e-postmeddelande från en 
dokumentmapp i din mappstruktur eller från startsideboxen Dokument.

Obs: Endast e-postmeddelanden som skapats i en e-postklient kan klippas ut. 
E-post som skapats med Platina-formulär och diarieförda dokument kan inte 
klippas ut.

17.8.1 Klipp ut dokument från mapp i mappstrukturen eller från 
startsidan
Högerklicka någonstans på raden för dokumentet och välj Klipp ut på menyn 
som visas. Alternativt kan du klicka någonstans på raden för dokumentet i 
mappen, så att raden blir markerad, och därefter klicka på knappen Klipp ut 
[20].

Snabbvalsmenyn för e-post som skapats i en e-postklient ser ut som nedan:



Platina 7.1 – Användarmanual

© Formpipe Software AB. All rights reserved. 186 (488)

17.9 Klistra in dokument

För att klistra in  ett dokument eller e-postmeddelande, som du har klippt 
ut eller kopierat, måste du alltid utgå ifrån någon dokumentmapp i 
mappstrukturen.

1. Klicka på den mapp i din mappstruktur där du vill klistra in dokumentet 
eller e-postmeddelandet och klicka sedan på knappen Klistra in [22].

2. Välj valet Klistra in [22] för att klistra in en kopia av dokumentet, 
alternativ det tidigare utklippta dokumentet.

Om du har kopierat ett e-postmeddelande som har bifogade filer så 
kommer varje bifogat dokument automatiskt att klistras in i samma mapp 
som du klistrar in huvudmeddelandet i.

3. Välj Klistra in genväg [23] för att klistra in en genväg av det kopierade 
dokumentet eller e-postmeddelandet.

Det går inte att skapa en genväg till en arbetskopia då visas följande 
meddelande:
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En genväg till en godkänd revision ger endast åtkomst till det godkända 
dokumentet, och inte till eventuella arbetskopior.

Om systemadministratören inaktiverar uppdateringen av genvägar i 
administrationspanelen (Revision_UpdateShortcutsToNewRevisionPropID) 
går det att skapa genvägar till tidigare revisioner av dokumentet. 

17.10 Duplicera dokument
Om du vill skapa ett nytt liknande dokument, kan du duplicera ett befintligt 
dokument genom att använda funktionen Duplicera. Denna funktion 
motsvarar kopiera och klistra in i samma mapp.

Systemet namnger automatiskt det nya dokumentet Kopia av [namn på 
originalet]. Resterande information ärvs från originaldokumentet. 

17.10.1 Duplicera ett dokument från en mapp i mappstrukturen eller 
från startsidan
Höger-klicka någonstans på raden där dokumentet står och välj Duplicera på 
snabbvalsmenyn som visas.

17.11 Skicka dokument per e-post
Om du vill kan du skicka ett eller flera dokument (eller e-postmeddelanden) 
per e-post.

Obs: Detta fungerar endast om systemet har konfigurerats med MS Outlook 
som mejlklient. 
Läsbehörighet är ett krav för att kunna skicka dokument per e-post.

Gör så här:

1. Markera ett eller flera dokument eller e-postmeddelanden.
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2. Högerklicka de markerade objekten och välj Skicka som e-post på 
snabbmenyn.

Obs: Du kan även skicka genvägar (till dokument och handlingar) som e-
postmeddelande. Det innebär att du i ett steg kan skicka både vanliga 
dokument och dokument kopplade till handlingar som e-post. På så vis kan 
du enkelt skicka objekt från ett diariefört ärendes Arbetsdokument-mapp.

3. När du har valt att skicka flera dokument som e-post visas följande 
meddelande. Klicka på OK om du vill fortsätta.

4. Ett meddelandefönster öppnas, där de valda dokumenten och e-
postmeddelandena läggs med som bilaga till det nya e-postmeddelandet.
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Obs: E-postmeddelanden som har formatet msg, pmx eller Internal 
Platina konverteras till PDF och bifogas sedan till e-postmeddelandet.

 E-postmeddelanden i html-format (vilket används för uppladdning till 
Platina via MailImporter) behåller sitt html-format när de bifogas. 
Samtidigt, om ett sådant meddelande har egna bilagor, så laddas dessa upp 
som fristående bilagor, som därför måste markeras manuellt för att kunna 
bifogas det nya e-postmeddelandet.

 Sekretess-/Personuppgiftsmarkerade dokument kan inte skickas som e-
post.

 Arkiverade dokument eller e-postmeddelanden kan inte skickas som e-
post.
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17.12 Ta bort dokument

Du kan ta bort  ett dokument från en mapp i mappstrukturen eller från 
startsideboxen Dokument.

Obs: Alla genvägar till dokumentet (samt till gamla revisioner av dokumentet) 
automatiskt tas bort om du tar bort huvuddokumentet.

17.12.1 Ta bort dokument från mapp i mappstrukturen eller från 
startsidan
1. Högerklicka någonstans på raden där dokumentet står och välj Ta bort på 

menyn som visas. Alternativt kan du klicka någonstans på raden där 
dokumentet står i mappen, så att raden blir markerad, och därefter klicka 
på knappen Ta bort [24].

2. En dialogruta visas där du bekräftar att du vill ta bort dokumentet genom 
att klicka på OK. Om du har ändrat dig och vill ha kvar dokumentet så 
klickar du på Cancel eller på krysset uppe i rutans högra hörn.

Obs: Det är möjligt för systemadministratören att konfigurera systemet att 
förbjuda borttagning av fastställda dokumentrevisioner. I så fall visas 
följande meddelande om du klickar på Ta bort [24] för en fastställd 
dokumentrevision:
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17.13 Ladda upp dokument eller filer som finns utanför 
Platina
1. För att ladda upp ett dokument som ligger utanför systemet så markera 

den mapp du vill lägga dokumentet i och klickar på ikonen Ladda upp [26].

2. I det nya fönstret [27] som kommer upp letar du fram det dokument som 
du vill ladda upp. Dubbelklicka sedan på dokumentet, alternativt markera 
det och klicka på knappen Öppna (Open).

3. Nu kommer dokumentkortet för den fil eller dokument du valt att ladda 
upp till Platina

4. Välj dokumenttyp [28]
5. Välj en dokumentmall [29] för det uppladdade dokumentet. Från Platina 

2011 SP1 kan mallar baserade på metadata (ingen fysisk mallfil) visas och 
kan väljas precis som andra mallar. Administratören kan konfigurera dessa 
mallar via administrationspanelen.

6. Gör andra önskvärda ändringar.
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7. Klicka på OK för att spara och stänga dokumentkortet.

8. Den nya filen finns nu i din dokumentmapp.

17.14 Importera dokument med dra-och-släpp
Du kan enkelt ladda upp ett eller flera dokument till en Platina-dokumentmapp 
genom att dra och släppa.

Obs: För att kunna göra det krävs minst skrivbehörighet till den mapp som är 
destinationen. Om mappen hör till ett sekretessmarkerat ärende, krävs istället 
att användaren har FK-behörighet (Full Kontroll).

Gör så här:

1. I Platina öppnar du mappen som ska ta emot det uppladdade dokumentet.
2. Klicka på ikonen Dra-och-släpp-fönster  för att öppna Dra-och-släpp-

fönster för uppladdning.
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3. Hitta det eller de dokument som du vill ladda upp till Platina-mappen och 
dra-och-släpp dessa till ytan där det står Släpp filerna här…

En progressindikator visas för varje fil du ladda upp. Du kan när som helst 
avbryta en pågående uppladdning.

4. Klicka på knappen Rensa lista om du vill tömma fönstret.

Obs: Inga metadata följer med vid dra-och-släpp-uppladdning. Metadata fylls i 
på filens dokumentkort i efterhand.

17.15 Visa dokument 
Om du vill öppna ett dokument för att se det så kan du göra det från någon 
dokumentmapp i din mappstruktur eller från Startsidan Dokument. När du 
väljer att visa ett dokument innebär det att dokumentet enbart öppnas för 
läsning, du kan alltså inte skriva eller göra ändringar i det. För att göra det så 
måste du först checka ut dokumentet.

17.15.1 Visa dokument från mapp i mappstrukturen eller på startsidan
Antingen kan du högerklicka (punkt 1) eller dubbelklicka (punkt 2) på 
dokumentet.

1. Högerklicka någonstans på raden för dokumentet du vill se och välj Visa 
dokument [30] på menyn. 
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2. Om du dubbelklickar på ett dokument visas en dialogruta där du väljer 
Visa [31]. 

17.16 Förhandsvisa ett dokument
Det är enkelt att förhandsvisa innehållet i ett dokument som ligger i en 
dokumentmapp. 

Obs: Du behöver minst läsbehörighet för att kunna förhandsvisa ett 
dokument. Är dokumentet sekretessmarkerat eller konfidentiellt måste du ha 
Full Kontroll-behörighet. 

Gör så här för att förhandsvisa ett dokument:

1. Klicka på verktygsknappen  för att öppna förhandsvisningspanelen.
2. Markera dokumentet du vill förhandsvisa.
3. Tryck BLANKSTEG för att förhandsvisa innehållet i det markerade 

dokumentet. En progressindikator visas medan konvertering till PDF 
pågår. Dokumentet visas sedan i förhandsvisningspanelen.

Du kan justera storleken på förhandsvisningspanelen genom att flytta 
muspekaren till dess konturer och dra-och-släppa.
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Du kan stänga förhandsvisningsfönstret genom att klicka på verktygsknappen 
.

17.17 Checka ut dokument
För att göra ändringar i ett dokument måste du checka ut det först. Under den 
tid som du har dokumentet utcheckat så kan ingen annan checka ut det. De 
som har rättigheter kan dock öppna dokumentet för läsning. 

För att kunna checka ut ett dokument behövs skrivrättigheter. 
Utcheckningsfunktionen är inte tillgänglig för dokument som har diarieförts. 
Sådana kan endast visas skrivskyddade. For mer information, se avsnitt 20.8.1 
– Visa kopplat dokument. 

Du kan inte checka ut ett dokument som blivit fastställt och fått ett 
revisionsnummer. För att göra ändringar/tillägg i ett sådant dokument får du 
skapa en arbetskopia (se avsnittet, Skapa arbetskopia). Checka ut ett dokument 
kan du antingen göra från din mappstruktur eller från startsideboxen 
Dokument.

17.17.1 Checka ut dokument från mapp i mappstrukturen eller på 
startsidan
Antingen kan du högerklicka (punkt 1) eller dubbelklicka (punkt 2) på 
dokumentet.

1. Högerklicka någonstans på raden för det dokument som du vill checka ut 
och välj Checka ut [32] på menyn som visas.

2. Dubbelklicka någonstans på raden för dokumentet. En dialogruta kommer 
fram där du kan välja att visa dokumentet, checka ut eller visa 
dokumentkortets egenskapsflik. Klicka på Checka ut [33].
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3. Dokumentet öppnas och du kan göra dina ändringar/tillägg. Glöm inte att 
spara.

4. Dokumentet är utcheckat till dess att du checkar in det igen. En symbol 
[34] finns nu till höger på raden för det utcheckade dokumentet. Symbolen 
betyder att dokumentet är utcheckat. Om du håller markören på symbolen 
ser du ditt namn, samt datum och tid då du checkade ut dokumentet.

17.18 Checka in dokument
När du checkar in ett ”utcheckat” dokument till systemet, blir det återigen 
möjligt för andra användare som har rättigheter, att checka ut dokumentet. Du 
kan antingen checka in ett dokument från någon dokumentmapp i din 
mappstruktur eller från startsideboxen Dokument.

17.18.1 Checka in dokument från mapp i mappstrukturen eller på 
startsidan
Högerklicka någonstans på raden för det utcheckade dokument som du vill 
checka in och välj Checka in [35] på menyn som visas.

Dokumentet checkas nu in i Platina.
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Dokumentet finns nu återigen tillgängligt i din startsidebox Dokument.

17.18.2 Checka in direkt från Office
Anta att ett utcheckat dokument har bearbetats i en programvara som t.ex. MS 
Word eller MS Excel. Anta vidare att du stänger denna programvara när du är 
klar. Då visas följande popup-fönster, förutsatt att ett plug-in för den 
programvaran finns installerat – t.ex. för MS Office:

Om rätt plug-in saknas (t.ex. Notepad e.d.), så visas inte popup-fönstret.

17.18.3 Checka in från Platina-klienten
Man kan även checka in dokument från Platina-klienten. 

1. Öppna Platina-klienten genom att dubbelklicka på ikonen för klienten i 
systray (oftast längst ner i ditt högra hörn). Man kan även högerklicka på 
ikonen och välja Visa program

2. Markera det dokument du vill checka in och klicka sedan på knappen 
Checka in [36]. 
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17.19 Ångra utcheckning
Det är möjligt att ångra en utcheckning i Platina. Det kan ske antingen via 
webbgränssnittet eller via klienten.

I webbgränssnittet högerklickar du på det objekt du vill ångra utcheckning för. 
Välj Ångra utcheckning på menyn som visas. Du kommer nu att se en dialog 
som varnar för att alla eventuella förändringar i det utcheckade dokumentet 
kommer att försvinna.

I klienten väljer du först fil från listan och klickar sedan på Ångra utcheckning. 
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17.20 Aktivera revisionskontroll
Revisionskontroll används för att övervaka förändringar och olika revisioner av 
ett dokument eller en dokumentmall (hädanefter i kapitlet kommer dokument 
och dokumentmall att refereras som dokument endast). För att 
revisionskontrollen ska fungera måste du aktivera en process på dokumentet.

FK-rättigheter (Full Kontroll) är ett krav för att kunna aktivera 
revisionskontroll för ett dokument.

För att aktivera revisionskontroll på ett dokument så högerklickar du 
någonstans på raden för dokumentet och väljer Aktivera rev.kontroll [37] på 
menyn som visas (observera att dokumentet måste vara incheckat för att 
genomföra denna funktion). Det kan du antingen göra från en dokumentmapp 
i din mappstruktur eller från startsideboxen Dokument [38]. 
Tillvägagångssättet är sedan detsamma, oavsett om du utgår ifrån 
mappstrukturen eller startsidan. 

17.20.1 Från mapp i din mappstruktur
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17.20.2 Från startsideboxen Dokument

En dialogruta kommer fram där du kan välja aktivera revisionskontroll eller 
inte. Klicka på OK för att aktivera revisionskontroll på dokumentet.

17.21 Fastställ och skapa arbetskopia
För att kunna modifiera ett dokument som har blivit fastställt och som har fått 
ett revisionsnummer måste du skapa en arbetskopia och koppla en process på 
arbetskopian (hädanefter i kapitlet kommer dokument och dokumentmall att 
refereras som dokument endast).

1. När du aktiverar revisionskontrollen skapas en arbetskopia av dokumentet 
samt en uppgift som hamnar på din startsidebox Uppgifter.

2. Klicka på den lilla pilen som pekar neråt.
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3. För att godkänna arbetskopian och skapa en R1:a klickar du på knappen 
Godkänn.

4. Om du går tillbaka till din dokumentkatalog kan du nu se att dokumentet 
har blivit markerat med R1.

5. För att skapa en arbetskopia högerklickar du på ditt dokument och väljer 
Skapa arbetskopia.

6. Du får då frågan ”Vill du skapa en arbetskopia?”.

7. Klicka OK (eller Cancel för att avbryta).
8. Din arbetskopia är nu skapad och kan modifieras genom att checka ut 

dokumentet.
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17.22 Hämta lokal kopia av dokument
Du kan hämta en lokal kopia av dokument som lagras i systemet. Att hämta en 
lokal kopia motsvarar att öppna dokumentet och sedan spara en kopia på din 
lokala maskin. Den här funktionaliteten finns tillgänglig för objekt med 
följande status och tillstånd:

 Dokument

 Möjlig status: A.K, revision, dokument utan revision (d.v.s. 
dokument där revisionskontrollen inte aktiverats).

 Möjligt tillstånd: utcheckad, arkiverad, dokument med godkänt 
innehåll, diarieförda dokument.

 Genvägar till dokument med ovannämnda status och tillstånd; 
inklusive genvägar till diarieförda dokument (lokal kopia av 
måldokumentet laddas ned).

Obs: hämta lokal kopia är inte tillgänglig för e-postmeddelanden.

När du sparar ned den lokala kopian kan du välja till vilken mapp du vill 
att den lokala kopian ska sparas i. Som standard väljs följande mapp:

 första gången sparas kopian i mappen som angetts i sökvägen till 
dokumentkatalogen i Platina Client Framework.

 efter det sparas kopian i senast använda mapp. 

Obs: Som standard är namnet på den sparade kopian samma som för det 
utcheckade dokumentet. Så om du sparar den lokala kopian i samma mapp 
som originaldokumentet, och sedan checkar ut och in originalet raderas 
den lokala kopian automatiskt. Vi rekommenderar därför att du sparar den 
lokala kopian i en separat mapp.

Obs: Tänk på att dokument som är kopplade till handlingar/ärenden med 
känslig personuppgiftsnivå eller svag sekretessnivå, kräver att användaren 
har lämplig behörighetsnivå för att kunna hämta en lokal kopia.

17.22.1 Hämta lokal kopia från mapp i din mappstruktur
1. Höger-klicka någonstans på raden med dokumentet som du vill hämta och 

välj Hämta lokal kopia på snabbvalsmenyn som visas.
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2. Dialogrutan Välj mapp öppnas, välj den mapp du vill ladda ned kopian till 
och klicka på OK.

Obs: Du kan skapa en ny mapp på valfri plats genom att klicka på Skapa ny 
mapp.

Obs: Tänk på att dokument som är kopplade till handlingar/ärenden med 
känslig personuppgiftsnivå eller svag sekretessnivå, kräver att användaren har 
lämplig behörighetsnivå för att kunna hämta en lokal kopia.

Du kan även ladda ned flera dokument samtidigt, se 2.7.7 Hämta lokal kopia.

17.22.2 Hämta lokal kopia från startsidan
1. Höger-klicka någonstans på raden med dokumentet och välj Hämta lokal 

kopia på snabbvalsmenyn som visas. 
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Eller högerklicka någonstans på raden med handlingen som har ett kopplat 
dokument och välj Hämta lokal kopia av kopplat dokument på 
snabbvalsmenyn som visas.

2. Dialogrutan Välj mapp öppnas, välj den mapp du vill ladda ned kopian till 
och klicka på OK.

Obs: Tänk på att dokument som är kopplade till handlingar/ärenden med 
känslig personuppgiftsnivå eller svag sekretessnivå, kräver att användaren har 
lämplig behörighetsnivå för att kunna hämta en lokal kopia.

17.22.3 Hämta lokal kopia från sökresultatsvyn
1. Höger-klicka någonstans på raden med dokumentet som du vill hämta och 

välj Hämta lokal kopia på snabbvalsmenyn som visas.
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2. Dialogrutan Välj mapp öppnas, välj den mapp du vill ladda ned kopian till 
och klicka på OK.

Obs: Tänk på att dokument som är kopplade till handlingar/ärenden med 
känslig personuppgiftsnivå eller svag sekretessnivå, kräver att användaren har 
lämplig behörighetsnivå för att kunna hämta en lokal kopia.

17.23 Konvertera ett dokument till PDF
Ett dokument som finns lagrat i systemet kan konverteras till PDF-format. 
Denna funktionalitet är tillgänglig från vilken dokumentmapp som helst och i 
Dokument-boxen på Startsidan. Konverteringsfunktionen finns även tillgänglig 
i sökresultatvyer som innehåller källdokument.

Obs: PDF-konvertering är inte tillgänglig för e-postmeddelanden.

Gör så här om du vill konvertera enstaka dokument till PDF-format:

1. Gå till dokumentmappen, Dokument-boxen på Startsidan eller 
sökresultatvyn och högerklicka på dokumentet som ska PDF-konverteras.

2. Välj Konvertera till PDF på snabbmenyn.

Obs: Detta menyval visas som standard inte på snabbmenyn. Vänd dig till 
administratören för att få in menyvalet där.
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3. Följande dialogruta visas. Välj ett format och klicka på OK:

4. Efter konvertering så visas PDF-filen i samma mapp som originalet. Om du 
konverterar ett dokument via en genväg (länk), så sparas PDF:en i mappen 
där dokumentet de facto ligger (inte där genvägen ligger).
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17.24 Arkivera dokument
Arkivering av ett dokument innebär att dokumentet arkiveras från systemet till 
något ”backupmedium. Efter arkivering kommer du inte längre åt själva 
dokumentet. Däremot kan du söka och få fram formulärdata om arkiverade 
dokument. Administratören kan återställa ett arkiverat objekt via 
administratörspanelen.

Högerklicka någonstans på raden för det dokument som du vill arkivera och 
välj Arkivera på menyn som visas. Det kan du antingen göra från någon 
dokumentmapp i din mappstruktur eller från startsideboxen Dokument. 
Tillvägagångssättet är sedan detsamma, oavsett om du utgår ifrån 
mappstrukturen eller startsidan. 

17.24.1 Från mapp i din mappstruktur
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17.24.2 Genom startsideboxen Dokument

Bekräfta att du verkligen vill arkivera dokumentet genom att klicka på OK. 
Klicka på Cancel eller på krysset uppe i rutans högra hörn om du vill ångra 
arkiveringen.

17.25 Sök dokument
Du kan på ett enkelt sätt söka och hitta dokument, samt tidigare revisioner av 
ett dokument. Du kan antingen göra en sökning bland alla dokument i Platina 
eller bara bland dina egna dokument. 
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Se kapitel 17 – Sök objekt för mer information om hur man använder Platinas 
kraftfulla sökfunktioner.

17.25.1 Sök bland dina egna dokument
För att söka bland dokument som du själv har skapat öppnar du någon 
dokumentmapp i din mappstruktur.

1. Klicka på knappen Sök.

2. Ovanför listan med dina dokument finns nu ett sökfält.

3. I sökvyn kan du söka på dokumentnummer, rubrik och namn på den 
person som har skapat eller ändrat dokumentet. Om du vill se dokument 
som blivit ändrade inom ett visst tidsintervall fyller du i textrutorna 
Ändrad från och Ändrad till med önskade datum. I Beskrivning kan du 
söka på ord som finns i dokumentets beskrivning.

4. Du kan även klicka i rutorna för en eller flera av symbolerna:

Söker utcheckade dokument.

Söker dokument med anteckningar.

Söker dokument med process.
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5. För att avmarkera så klickar du i rutan en gång till.
6. När du har fyllt i relevanta sökkriterier för de dokument som du vill få fram 

så klickar du på knappen Sök (markerad med rött nedan). 
7. De dokument som matchade din sökning visas i en lista under sökfältet. 

Genom att dubbelklicka eller högerklicka någonstans på raden för de 
hittade dokumenten kan du utföra olika funktioner.

8. Om du klickar på knappen Rensa så raderas dina inskrivna sökkriterier och 
du kan snabbt skriva in nya för att göra en ny sökning.

9. För att dölja sökfältet så klickar du antingen på knappen Stäng eller på 
knappen Sök.

17.25.2 Kortkommandon i sökformuläret
Du kan förenkla ditt arbete i sökformulären genom att lära dig 
kortkommandon för att söka och rensa utan att använda musen.

ALT+S – Startar en sökning

ALT+R – Rensar sökfälten så att du kan skriva in nya sökkriterier

17.26 Revisionshistorik för dokumentmallar
Det är möjligt att skapa revisionshanterade dokumentmallar. 

1. Välj den mapp du vill spara revisionshanterade dokumentmallar i, och välj 

Nytt dokument . 
2. Dokumentkortet visas. Välj Dokumentmall som dokumenttyp i listrutan. 

Välj vilken mall som ska användas för den revisionshanterade 
dokumentmallen från listrutan Mall (visas i rött nedan).
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3. Fyll i Mallnamn, vilket blir namnet på det nya dokument som skapas 
utifrån denna revisionshanterade dokumentmall. Välj Dokumenttyp i 
listrutan, vilken blir dokumenttypen för dokumenten skapade utifrån 
denna revisionshanterade dokumentmall (betydelsen av dessa attribut 
illustreras i bilden nedan).
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4. Klicka OK för att bekräfta skapandet av den revisionshanterade 
dokumentmallen.

5. Aktivera revisionshantering och godkänn mallen (mer information om 
aktivering av revisionshantering och godkännande av arbetskopia finns i 
kapitel 14.15 och 14.16).

När dokumentmallen med revisionshistorik är godkänd, visas den i listan över 
godkända mallar:
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Nya mallar är tillgängliga för alla användare – gruppen Alla läggs till som 
medlem i mallen med automatik. Administratorn kan sätta rättigheter på 
enskilda mallar för specifika personer/grupper. 

Obs:om en ny revision av mallen har godkänts och du har skapat ett utkast av 
mallen, visas följande dialogruta med förslag att ändra mallen. 

Väljer du OK ersätts innehållet i dokumentet med den senaste revisionen av 
mallen. 
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18 Ärendehantering
Platina ärendehanteringsmodul används för att visualisera, automatisera och 
enklare skapa nya ärenden, både vanliga ärenden och diarieförda. De olika 
ärendena kan enkelt knytas och publiceras som information till olika grupper 
och användare. 

18.1 Startsideboxen Ärenden
För information om hantering av startsideboxar i det nya gränssnittet (Platina 
6.1 och senare), se avsnitt 2.7 – Startsidan och 3.2 – Ställa in startsidan.

I detta avsnitt beskrivs emellertid den klassiska startsidan (dvs. Idag-arean).

I startsideboxen Ärenden [1] ligger alla ärenden som du har skapat både 
diarieförda och icke diarieförda ärenden. 

Om du klickar på Typ visas en meny där du kan välja vilka typer av ärenden 
som du vill se. Denna meny varierar från kund till kund beroende på vilka 
ärendetyper som läggs upp av administratören.

Om du klickar på Visa visas en meny där du kan välja att se dina ärenden, dina 
frisläppta ärenden samt sortera ärendena efter när de blev skapade, senast 
ändrade eller efter giltighetsdatum.

Om du klickar på Inställningar kan du välja om du vill visa 10, 25 eller 100 
ärenden i Ärendelistan.

Genom att högerklicka [2] någonstans på raden för ett ärende visas en meny 
med olika funktioner att utföra, bl.a. Egenskaper [3]. Om du vill öppna ett 
ärende dubbelklickar du på raden för det.

När du har öppnat ett ärende genom att dubbelklicka på pilen i vänsterkant [4] 
hamnar du i ärendets toppnivå och du får fram en vy liknande den nedan. Till 
vänster [5] finns ditt ärende och de medlemsobjekt som finns knutna till det. 
Till höger finns ett fält [6] med ärendets informationsflik.
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Om ärendet som du har öppnat är ett diariefört ärende ser vyn lite annorlunda 
ut, se nedan.

18.2 Skapa nytt ärende
1. För att skapa ett nytt ärende så klickar du på Ny på Platinas menyrad och 

väljer Nytt ärende [7] på menyn som visas 

2. Bilden nedan visar hur standardkortet ser ut för ett nytt ärende. Detta kort 
skiljer sig åt från alla kunder då varje organisation bygger upp dessa som 
de själva vill ha dem. De två översta fälten, Ärendetyp [8] och Grunddata 
[9] är dock alltid likadana. Det är det undre fältet, Extradata [10], som en 
administrator kan modifiera.
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3. Tryck OK för att spara och stänga ärendekortet. 

18.2.1 Fliken Egenskaper
Ett ärendekort visas, med fliken Egenskaper öppen. Här ska du fylla i 
information [11] om ärendet, som beror på hur kortet är uppbyggt av kund. Du 
stänger och sparar kortet längst ner till höger [12].
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18.2.2 Fliken Relaterad information
Under fliken Relaterad information kan du lägga till objekt som du vill relatera 
till ärendet. Du kan både lägga till sådana som finns i Platina, och utanför.

18.2.3 Fliken Medlemmar
Här lägger du till medlemmar på ärendet, samt vem/vilka rättigheter de ska ha.

För mer information, se avsnittet som beskriver Medlemmar.

18.2.4 Fliken Nyckelord
Här kan du lägga till nyckelord som du vill relatera till ärendet.
För mer information, se avsnittet som beskriver Nyckelord.

18.2.5 Fliken Aktiviteter
Här kan du sätta en speciell person som åtgärdsansvarig för aktiviteten. 

18.2.6 Fliken Logg
Här kan du se alla typer av funktioner och händelser som en användare utfört 
på ett ärende.

18.3 Anteckningar
Du kan på tre sätt lägga till anteckningar på ett ärende eller modifiera 
befintliga anteckningar. Genom att dubbelklicka på själva ärendet från 
startsideboxen Ärenden, genom att högerklicka på ärendet och välja 
Anteckningar eller genom att öppna ärendets egenskaper.

18.3.1 Öppna ärendet
1. Navigera till ärendet som toppnivå genom att dubbelklicka på det från 

startsideboxen Ärenden. I vyn som kommer upp ser du information om 
ärendet. Eftersom det ska rymmas ganska mycket information måste du 
använda rullisten [13] för scrolla ner till anteckningsfälten. I fältet 
Anteckningar [14] visas ärendets alla anteckningar och i fältet Egenskaper 
[15] kan du se dess innehåll alternativt skapa nytt/redigera innehåll.
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2. För att lägga till en anteckning skriver du in den i textrutan Anteckning 
[15] och klickar sedan på knappen Verkställ [16]. Den nya anteckningen 
listas i anteckningsfältet till vänster [14].

3. För att ta bort en anteckning markerar du den [17] och klickar sedan på Ta 
bort-knappen [19].

4. För att uppdatera en anteckning så klickar du på önskad anteckning. 
5. Spara genom att klicka på Verkställ. Du kan även ta bort anteckningen 

genom att klicka på Ta bort [19]. 
6. En ny anteckning skapar du genom att trycka på Ny-knappen [18].
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18.3.2 Högerklicka på ärendet
Högerklicka på ärendet från startsideboxen Ärenden och välj Anteckningar 
[20].

18.3.3 Öppna ärendets egenskaper
1. Högerklicka på ärendet från startsideboxen Ärenden och välj Egenskaper 

på menyn som visas.
2. Klicka på fliken Information på ärendekortet som visas.

18.4 Sök ärende
Klicka på Sök på Platinas menyrad. På menyn som visas väljer du Ärende [21].
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19 Avvikelsehantering offentlig sektor
Platinas avvikelsehanteringsmodul tillhandahåller de verktyg som behövs för 
att spåra och strukturera olika typer av avvikelser. Modulen automatiserar det 
administrativa arbetet förknippat med avvikelsehanteringen. Platina möjliggör 
också att alla kritiska processteg hanteras enligt definierade arbetsflöden och 
rutiner.

19.1 Registrering av en ny avvikelse
Även om det är fullt möjligt att registrera en avvikelse i Platina, så 
rekommenderas du att rapportera via webbportalen. Det finns en intern 
webbportal (tillgänglig via Intranätet) och en extern webbportal (tillgänglig via 
Internet). Läs mer om detta i Appendix A – Registrera avvikelser i 
webbportalen. 

Oavsett om avvikelsen har registrerats internt eller externt, så överförs 
webbportalens indata till ett avvikelseärende i Platina.

19.2 Verifiering och redigering av grunddata
Om du är definierad som handläggare för avvikelser inrapporterade via 
webbportalen, så skickas automatiskt information om detta till Uppgifter-
boxen på din startsida i Platina. I egenskap av mottagare och handläggare är 
det nu din uppgift att verifiera om all relevant information är på plats. 
Uppgifterna från ursprungliga rapporten är sannolikt inte fullständiga, och du 
kommer att behöva komplettera och eventuellt rätta till. 

19.2.1 Ta emot information om nyregistrerad avvikelse
När avvikelsen inkommer till Platina får både handläggaren och 
avvikelseägaren information om detta.

Information till handläggare:

 Handläggaren får en uppgift till Uppgifter-boxen på startsidan, 
innehållande följande information:

”En ny avvikelse har registrerats. Du är handläggare. Du kan byta 
handläggande organisation här eller senare inne i kortet. Öppna avvikelsen 
och bestäm avvikelseområde för att starta avvikelsen. Följande information 
är rapporterad. ”

 När handläggaren accepterat uppgiften får han/hon en ny uppgift till 
Uppgifter-boxen, innehållande följande information:

”Du har tilldelats uppgiften: Bedöm avvikelseärende <case id>, <case 
title>”
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Information till avvikelsens ägare:

 Ägaren får ett mejl med följande innehåll:

På ämnesraden: 
”En avvikelse har rapporterats med ärendenummer <case id>”

Meddelande: 
”En ny avvikelse har inträffat i <occurred organization> och registrerats av 
<reported organisation>. Ärendenumret är <case id>. Handläggare är 
<handling officer name>. Avvikelseägare är <owner>. Chef på organisation 
där det inträffade är <occurred owner>. Date and time for the deviation is 
<occurred date>;<occurred time>. What happened/could have happened: 
<what happened…>.”

 Ägaren får dessutom en uppgift till Uppgifter-boxen på sin startsida, 
innehållande följande information:

”En ny avvikelse har registrerats, med ärendenummer <case id>. 
Handläggare är <handling officer>. Du kan byta handläggare här, innan 
handläggaren har öppnat och sparat ärendet.”

19.2.2 Verifiera och komplettera avvikelsegrunddata
Uppgifter-boxen innehåller de avvikelseärenden du ska arbeta med i egenskap 
av handläggare. De indata som har inrapporterats ska verifieras, kompletteras 
och eventuellt rättas. 

Gör så här:

1. Dubbelklicka avvikelseärendet för att öppna. 
(För information om ärenden i allmänhet se kapitel 26 – Diarieföra 
ärenden).

Följande vy visas:
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2. Granska Grunddata-fliken och fyll åtminstone i de obligatoriska fälten 
(rödmarkerade). Det är exempelvis viktigt med klassificering av avvikelsen.

3. Skulle du i detta läge komma fram till slutsatsen att du är fel person att 
handlägga ärendet, så kan du i fältet Handläggare föreslå en ny. Det gör du 
genom att radera nuvarande namn (ditt), hitta namn på tillgängliga 
personer genom att klicka på förstoringsglaset och välja en ny.

I övrigt:

 Full Kontroll (FK) krävs för att du ska kunna öppna, läsa och ändra 
uppgifterna från den ursprungliga rapporten. 

 Du får även byta organisationen där avvikelsen inträffade samt 
handläggande organisation.

 Obligatoriskt att ange är en specifikation av Avvikelseområdet. Det du 
anger här kommer även att autogenerera rubriken till avvikelsen (se 
Systemadministrationsmanualen för en beskrivning av hur detta kan 
stängas av eller slås på).
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19.2.3 Hantera sekretessbelagd information
Sekretessbelagd information kan endast läsas och redigeras av personer som 
har FK-behörighet (Full Kontroll). Detta gäller hela sekretessfliken, 
chefläkarens kommentar samt rapportörens originalrapport. På Sekretess-
fliken registreras patientens eller medarbetarens namn, personnummer, 
telefonnummer, adress, postkod och stad.

Gör så här för att se och eventuellt ändra personuppgifter:

1. Öppna Sekretess-fliken.

2. Klicka på personnumret i persondatarutan.

3. Ändra eller redigera övrig relevant information i rutan Persondata 

4. Klicka på Spara.

5. Klicka på Verkställ för att spara, eller på OK för att spara och stänga 
ärendekortet. 

19.2.4 Ange avvikelsefrekvens (Pinnstatistik)
En del organisationer vill hålla reda på hur ofta en avvikelse har inträffat, utan 
att för den sakens skull dra igång en utredning för varje tillfälle. Pinnstatistik 
hjälper till att hålla reda på frekvensen och är bara en information till 
handläggaren. 
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Pinnstatistik är en ruta på Grunddata-fliken där du kan fylla siffran 
motsvarande antalet tillbud:

Systemadministratören kan aktivera/avaktivera Pinnstatistiken på 
administrationsmenyn (se Systemadministrationsmanualen).

19.2.5 Eskalera avvikelse till en chefläkare/cheftandläkare
Om du anser att det medicinsk expertis ska inhämtas för en bedömning av 
avvikelsen, så kan du eskalera avvikelseärendet till en chefläkare eller 
cheftandläkare. Detta gör du på Grunddata-fliken.

Gör så här:

1. Öppna avvikelseärendet enligt ovan och gå till fliken Grunddata.

2. Gå till rutan för Chefläkar-/Cheftandläkarärenden och klicka alternativet 
Meddela chefläkare/cheftandläkare.

Namn på kopplad läkare visas automatiskt i rutan 
Chefläkare/cheftandläkare (för mer information om att koppla läkare, se 
Systemadministrationsmanualen). 

3. Klicka på Skicka E-post automatiskt. 

4. Klicka på Verkställ för att spara, eller på OK för att spara och stänga 
ärendekortet.

Obs: Knappen Chefläkarens/Cheftandläkarens kommentar är endast synlig 
om du har FK-behörighet, samt när läkaren har skrivit ett utlåtande.

Läsa vidare i avsnittet 19.5 – Hantering av eskalerad avvikelse.



Platina 7.1 – Användarmanual

© Formpipe Software AB. All rights reserved. 226 (488)

19.3 Utredning av avvikelse
Om avvikelsen ska utredas så innebär det att vi ska ange eventuella inblandade 
faktorer, utreda orsaker och konsekvenser samt föreslå åtgärder. Vi behöver 
även kommunicera ut vad vi har kommit fram till, och så småningom följa upp 
vilken effekt åtgärderna har haft.

19.3.1 Specificera inblandade faktorer
Genom att specificera inblandade faktorer kan vi kategorisera avvikelsen. 
Rapportören ser samma kontroller i webbportalen som vi ser här på fliken 
Inblandade faktorer, men i Platina kan de här uppgifterna redigeras. Du kan 
välja mellan olika typer av avvikelsekategorier, som t.ex. IT, eller Strålning. 

Om Medicinteknik eller Strålning/Sjukhusfysik väljs i rapporten på 
webbportalen, så skickas ett mejl till fördefinierade mottagare. Görs en 
komplettering på avvikelsekortet i Platina, går inget mejl iväg automatiskt. Då 
behöver man istället aktivt välja Skicka till för att informera en representant för 
intressenterna i denna inblandade faktor.

Gör så här:

1. Öppna fliken Inblandade faktorer.
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2. Bocka för inblandad faktor som blev involverade i ärendet. T.ex. 
Medicinteknik, eller som ovan; Material / Annan utrustning. 

3. Fyll även i textrutorna som hör till. 

4. Klicka på Verkställ för att spara, eller på OK för att spara och stänga 
ärendekortet.

19.3.2 Specificera orsaken
Det är viktigt att utreda orsaken till avvikelsen. 

Gör så här:

1. Öppna fliken Orsak.

Texten från webbportalen, som ger en trolig orsaksbeskrivning, visas i 
fältet Trolig orsak. Denna information kommer från rapportören och är 
redigerbar. 

2. I egenskap av handläggare definierar du orsakerna till avvikelsen med 
hjälp av listrutorna. Välj en orsakskategori och välj sedan en lämplig 
underkategori. 

3. När du har angett en orsak klickar du på Lägg till. Dina val visas som en 
rad i rutan Orsaker
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4. För varje orsak du definierar kan även en kommentar skrivas. Markera 
orsaken och skriv din kommentar i fältet Kommentar.

5. Om det finns fler orsaker, anger du dessa på samma sätt som ovan.

6. Klicka på Verkställ för att spara, eller på OK för att spara och stänga 
ärendekortet.

19.4 Utvärdera konsekvenserna och riskerna
I egenskap av handläggare ska du lämna din utvärdering av avvikelsen, dvs. 
bedöma skadan som har skett samt den potentiella skadan om inget görs. 

Gör så här:

1. Öppna Konsekvens-fliken.

2. Gå till rutan Avvikelsebedömning och lämna din bedömning av vad som 
har skett med hjälp av listrutorna för Avvikelsetyp, Konsekvens och 
Allvarlighetsgrad. 

3. Gå till rutan Skadebedömning och lämna din bedömning under Skada, dvs. 
välj ett alternativ i listrutan. Beroende på vad du valt kan en ny listruta 
dyka upp med underkategorier. 
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4. Fyll även i kommentarsrutan eller redigera rapportörens kommentar.

5. Klicka Lägg till för varje skadebedömning.

6. Gå till rutan Riskbedömning (före åtgärder) och klicka i matrisen för att ge 
din bedömning av Allvarlighetsgrad vid upprepning samt Sannolikhet för 
upprepande. 

7. Bedöm sedan den Potentiella skadan genom att välja ett alternativ i 
listrutan. Beroende på vad du väljer, visas eventuellt en ny listruta med 
underkategorier. Förfina i förekommande fall din bedömning av den 
potentiella skadan. 

8. Klicka Lägg till för varje potentiell skadebedömning.

9. Ange om en händelseanalys ska genomföras eller inte, vilket är 
obligatoriskt.

10. Klicka på Verkställ för att spara, eller på OK för att spara och stänga 
ärendekortet.

19.4.1 Föreslå åtgärder
När vi har gjort en bedömning av orsakerna, sannolikheten och riskerna är det 
dags att föreslå åtgärder, som syftar till att minska risken för att samma sak 
kan inträffa igen.

Gör så här:

1. Gå till fliken Åtgärd.
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2. Ta del av rapportörens åtgärder och åtgärdsförslag och redigera vid behov.

3. Gå till rutan Åtgärder och välj åtgärder i listrutan. 

4. Klicka på Lägg till för varje vald åtgärd.

5. Bocka för när beslut om åtgärden har tagits och när åtgärden har utförts.

6. Klicka på en åtgärdsrad i taget i rutan Åtgärder och ange mejladressen till 
den som får i uppdrag att utföra åtgärden (fältet Ansvarig). Ange även när 
åtgärd senast ska vidtas och lämna en åtgärdsbeskrivning.

7. Klicka på Skicka E-post för att skicka uppdraget till den som är ansvarig. 
Även detta ska göras för varje åtgärdsrad.

8. Klicka på Verkställ för att spara, eller på OK för att spara och stänga 
ärendekortet.
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19.4.2 Skapa utredningsärende
Det kan finnas delområden i en avvikelse, som kräver extra fokus och förtjänar 
att utredas separat. Då kan det finnas anledning att starta ett so kallat 
utredningsärende, vilket görs på fliken Åtgärd.

Gör så här:

1. Gå till fliken Åtgärd och klicka på knappen Skapa utredningsärende. 

Ett nytt ärendekort visas:

2. Ange Handläggande organisation. 

Namnet på utsedd handläggare fylls i automatiskt i fältet Handläggare. 
Ärendestatus sätts av systemet.

3. Lämna din beskrivning av utredningen i fältet Vad ska utredas?
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4. Klicka på Verkställ för att spara. Utredningsärendet har nu skapats.

Handläggaren får nu ett mejl till sin Outlook, och en uppgift till sin 
Uppgifter-box på startsidan i Platina.

För mer information handläggning av ett utredningsärende, se avsnittet 
19.6 – Hantering av utredningsärende.

5. Klicka på OK för att stänga utredningsärendekortet. 

Avvikelsekortet visas nu åter, och nere till höger på Åtgärd-fliken ser du att 
ett utredningsärende har skapats;

19.4.3 Kommunicera ut information till intressenter
Olika intressenter behöver veta vad som försiggår inom ramen för 
avvikelseärendet. Står riskmatrisen (på Konsekvens-fliken) på röd cell, är det 
till och med obligatoriskt att informera åtminstone en (1) intressent.

Gör så här:

1. Klicka på fliken Kommunikation. 
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2. Välj intressent i listrutan Kommunikation med, t.ex. Landstingsledning, och 
klicka på Lägg till-knappen. 

Varje ny intressent du anger läggs till i listan under Kommunikation med.

3. Klicka nu den intressent i rutan Kommunikation med som du vill informera. 

4. Fyll nu i textrutan Kommunikationsbeskrivning.

5. Klicka på knappen Skicka E-post.

Nu startas Outlook och ett nytt e-postmeddelande öppnas, med 
avvikelsenumret på ärenderaden och kommunikationsbeskrivningen infogad i 
mejltexten. 
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Adressat(er) får du fylla i manuellt och i övrigt är det som ett vanligt e-
postmeddelande.

6. Ange i fältet Kommunicerat Datum när informationen går ut.

7. I rutan Anteckning kan du skriva en anteckning. Klicka på Lägg till när du har 
skrivit klart.

Anteckningen visas i anteckningslistan nedanför. Klicka på anteckningsraden 
för att redigera eller ta bort anteckningen. 

Om du vill kan du lägga till fler anteckningar. Gör som ovan och klicka Lägg till 
för varje anteckning. 

8. Om du vill skicka iväg anteckningar i ett mejl, bockar du för dem i listan och 
klickar på Skicka E-post.

Outlook startas automatiskt och ett nytt e-postmeddelande öppnas, med 
avvikelsenumret på ärenderaden och de markerade anteckningarna infogade i 
mejltexten. Adressater får du fylla i manuellt och i övrigt är det som ett vanligt 
e-postmeddelande.

9. Klicka på Verkställ för att spara, eller på OK för att spara och stänga 
ärendekortet. 
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19.4.4 Planera för uppföljning av åtgärderna
Åtgärder som har vidtagits i samband med högriskavvikelser (röd 
cellmarkering på fliken Konsekvenser), ska följas upp för att mäta vilken effekt 
de har haft. 

För att det ska vara meningsfullt att mäta effekten, behöver det gå lite tid. Vi 
behöver alltså dels ange att åtgärderna ska följas upp, dels ett datum för när 
detta ska ske.

Gör så här:

1. Öppna fliken Uppföljning/Avslut och gå till rutan Riskbedömning (efter 
åtgärder).

2. Om avvikelsen har tillräckligt hög risk, bör du följa upp. 

Ange i så fall värdet Ja i rutan Effektuppföljning krävs och ange datum i 
rutan Effektuppföljning utförs senast.

Om avvikelsen inte behöver följas upp anger du Nej i detta fält. 

3. Klicka på Verkställ för att spara.
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4. Gå till rutan Avsluta avvikelse och klicka på Validera för avslut för att 
kontrollera om alla nödvändiga data har registrerats. Om det saknas någon 
uppgift, så visas detta i ett felmeddelande. 

Om inte valideringen stött på några hinder, visas följande bekräftelse:

5. Om du vill att ägaren för organisationen ska informeras för att ska 
informeras för att kunna fatta beslut om att avsluta ärendet, klickar du 
på Skicka för avslut.

Ett e-postmeddelande skickas då till ägaren via Outlook, och en uppgift 
skickas till ägarens Uppgifter-box i Platina.

6. Klicka på Avsluta. 

 Om du svarade Ja på Effektuppföljning krävs, sätts status till Avslutad tills 
dess att uppgiften skickas ut – därefter sätts status till effektuppföljning. 

Platina bevakar nu uppföljningsdatumet, och handläggaren får automatiskt 
en uppföljningsuppgift när det är dags att följa upp. Samtidigt får ägaren 
ett mejl om uppföljningen och får då möjligheten att vid behov byta 
handläggare (se Systemadministrationsmanualen för en beskrivning av 
omfördelning av uppgifter).

 Om du svarade Nej på Effektuppföljning krävs, hoppas ärendestatus direkt 
till Stängd. 

19.4.5 Följa upp effekten av åtgärderna
Innan utvärderingstiden har gått ut, ska effekten av åtgärderna följas upp. 
Utvärderingstiden styrs av datumet som sattes i Effektuppföljning utförs senast 
(se 19.4.4 – Planera för uppföljning av åtgärderna).

Ett av systemadministratören fördefinierat antal dagar innan periodens slut, 
får handläggaren uppdraget att rapportera effekten av åtgärderna. 

Gör så här:

1. Öppna fliken Uppföljning/Avslut.

Ärendet redo för avslut
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2. I rutan Effektuppföljning, under Utförda åtgärder, visas de åtgärder som 
har markerats som Beslutade och Utförda på Åtgärd-fliken, och även de 
åtgärder som har skapats inom ramen för utredningsärendet kan följas upp 
här.

Markera (en i taget) de åtgärder som ska följas upp och lämna din 
bedömning i rutorna Effekt och Motivering. 

3. I rutan Kostnader kan du göra en kostnadsuppföljning. Klicka Lägg till för 
varje kostnadstyp.

19.5 Hantering av eskalerad avvikelse
Den chefläkare eller cheftandläkare som har fått ett eskalerat avvikelseärende, 
blir varse om detta när avvikelsen visas i Uppgifter-boxen innehållande 
följande meddelande: 
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Så här hanterar du som chefläkare/cheftandläkare ett ankommet 
avvikelseärende:

1. Dubbelklicka ärendet för att öppna ärendekortet.

2. Granska avvikelsens metadata på ärendekortet samt eventuell bifogad 
dokumentation.

19.5.1 Acceptera eller neka eskalerat ärende
I egenskap av chefläkare/cheftandläkare har du nu tagit del av avvikelsens 
metadata och dokumentation, och har nu underlag för att bestämma dig om du 
kan acceptera ärendet eller inte.

Gör så här:

1. Öppna uppgiften genom att klicka på Visa-knappen:

2. Klicka på OK om du accepterar utvärderingsansvaret (läs vidare under 
19.5.2 – Utvärdera eskalerat ärende).

3. Om du inte accepterar ärendet klickar du först på Ta bort och sedan på Sök 
för att hitta och en ny chefläkare, som du anser har mer lämplig 
expertkunskap.

4. Skriv ett kort meddelande till den nya chefläkaren i fältet 
Chefläkares/cheftandläkares kommentar.

5. Klicka på OK när du är klar.

Den chefläkare/cheftandläkare som du angett, får nu denna uppgift till sin 
Uppgifter-box, precis som den första chefläkaren (se ovan).
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19.5.2 Utvärdera eskalerat ärende
När chefläkaren/cheftandläkaren har accepterat ärendet (se 19.5.1), får 
han/hon en ny uppgift, för vidare handläggning.

När du, i egenskap av chefläkare/cheftandläkare har utvärderat 
avvikelseärendet, ska du lämna ett utlåtande. Så här ser det ut i Uppgifter-
boxen, när du har klickat på knappen Visa:

Gör så här:

1. Gå till listrutan Beslut och välj Utvärderad-Avslutad eller Nekad-Avslutad.

2. Om du valde Utvärderad-Avslutad, skriver du i kommentarsfältet vad som 
har gjorts eller bör göras. 
Klickar du på OK nu, avslutas läkarprocessen, som får status (Utvärderad-
stängd). 

3. Om du valde Nekad-Avslutad, skriver du i kommentarsfältet varför du inte 
anser att avvikelsen är ett chefläkarärende.
Klickar du på OK nu, avslutas chefläkarprocessen, som får status (Nekad-
stängd).

19.6 Hantering av utredningsärende
Det kan vara aktuellt med ett utredningsärende när det krävs ett utökat fokus 
på ett delområde i ett avvikelseärende. Utredningsärendet kan löpa parallellt 
med avvikelseärendet och får en egen handläggare som utses av 
avvikelseärendets handläggare.

Utredningsärendets handläggare och ägare får FK-behörighet till 
utredningsärendet. Deras behörighet till avvikelseärendet beror på 
administratörens systeminställningar i Platina.
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19.6.1 Öppna utredningsärendet
Den som är utsedd till handläggare för utredningsärendet, får automatiskt ett 
mejl om detta. Dessutom visas utredningsärendet i dennes Uppgifter-box i 
Platina. 

Handläggaren öppnar enklast ärendekortet för sin utredning genom att gå till 
sin Uppgifter-box och där dubbelklicka på uppgiftsraden (jämför med 19.5 – 
Hantering av eskalerad avvikelse). Se utredningsärendet överst i listan ovan.

Ärendekortet för utredningsärendet påminner en del om 
avvikelseärendekortet, men är inte lika detaljerad och innehåller färre flikar.

Grunddata-fliken innehåller ärvda data från avvikelseärendet samt 
tilläggsinformation som avvikelsehandläggaren har lämnat.
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19.6.2 Ange orsaken
Utredningsärendet ska bidra med kunskap om orsakerna till avvikelsen och det 
är detta som handläggaren ska fylla i här. 

Gör så här:

1. Öppna fliken Orsak.
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2. Gå till listrutan Orsak och välj en bidragande orsak till avvikelsen. 

När du väljer en orsak, visas en listruta innehållande detaljorsaker. Ange i 
så fall även detaljorsaken.

3. Klicka på Lägg till för att bekräfta.

Orsaken överförs till listan i fältet Orsaker.

4. Om du vill lägga till en kommentar, klickar du på en orsak och skriver din 
kommentar i textrutan nedanför. Gör likadant med de andra orsakerna om 
du vill lägga till en kommentar.

5. Klicka på Verkställ för att spara, eller på OK för att spara och stänga 
ärendekortet.

Obs:sparade orsaker på utredningskortet förs automatiskt över till 
avvikelsekortets orsaksflik.

19.6.3 Föreslå åtgärder
Anledningen till varför du är handläggare till ett utredningsärende, är att du 
anses ha kunskap gällande ett avgränsat delområde inom avvikelsen. Du ska 
därför föreslå lämpliga åtgärder på samma sätt som beskrivs i 19.4.1 – Föreslå 
åtgärder:
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Gör så här:

1. Öppna fliken Åtgärd.

2. Välj åtgärd och klicka på Lägg till.

3. Informera ansvarig chef via mejl. 

4. Klicka på Verkställ för att spara, eller på OK för att spara och stänga 
ärendekortet.

De åtgärder som du föreslår här, överförs automatiskt till avvikelsekortet. Och 
när åtgärden har utförts, blir åtgärden synlig även på fliken Uppföljning.

Åtgärder inom utredningsärendet hanteras på samma sätt som avvikelsens 
åtgärder. Det innebär bland annat. Alla åtgärder som utförts (även från 
utredningsärendet), visas därför på avvikelsekortets flik för 
Uppföljning/Avslut.

19.6.4 Kommunicera med intressenterna
Även i samband med ett utredningsärende är det viktigt att informera diverse 
intressenter. 

Gör så här:
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1. Öppna fliken Kommunikation. 
(Se även 19.4.3 – Kommunicera ut information till intressenter).

 

2. Markera en intressent i listrutan Kommunikation med.

3. Klicka på Lägg till för varje intressent. Namnet läggs till listan Kommunikation 
med (till höger). 

4. Skriv din feedback och ange datum för varje intressent du lagt till.

5. I fritextfältet Anteckning skriver du dina kommentarer. Klicka Lägg till för 
varje kommentar. 

6. Har du många kommentarer kan du bocka för vilka som ska skickas till diverse 
mottagare per E-post.

7. Klicka på Verkställ för att spara, eller på OK för att spara och stänga 
ärendekortet. 

19.6.5 Avsluta utredningsärende
När du är klar med utredningsärendet är det dags att avsluta det.

Gör så här:

1. Öppna Avslut-fliken på utredningsärendekortet. 
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2. Klicka Avsluta utredningsärendet.

Om det finns några obligatoriska fält som inte har blivit ifyllda ordentligt, får 
du ett meddelande om detta. 

19.7 Söka och rapportera
Det är enkelt att göra specifika sökningar på avvikelseärenden. Sökning kan 
göras på övergripande avvikelser och på utredningsärenden, och du kan söka 
som vanligt eller få ut en rapport i ett visst format. 

Undantagna är avvikelser som tillhör kategorin ”arbetsskador”. Sådana 
sökningar kan bara göras av den som har FK-behörighet till det ärendet (dvs. 
ägare).

Gör så här:

1. Välj Avvikelseärende eller Utredningsärende på Sök-menyn.
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I sökfönstret visas i stort sett samma flikar som i ett normalt avvikelsekort:

2. Öppna den mest relevanta fliken och fyll i de sökfält som är mest relevanta 
för dig. 

3. Ange om det gäller en Vanlig sökning eller om du vill kunna redigera 
sökningsresultatet och i så fall skapa en Reporting Service-rapport. 

4. Klicka på Sök. 

19.8 Ta bort avvikelse
För att kunna ta bort ett avvikelseärende krävs FK-behörighet. 

Gör så här:
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1. Gå till startsidan.

2. Hitta avvikelseärendet, högerklicka och välj Ta bort på snabbmenyn.

En dialogruta visas där du kan skriva anledningen till varför du vill ta bort 
ärendet. Denna kommentar kommer sedan att visas på grunddatafliken, i den 
händelsen att ärendet skulle återställas från papperskorgen.
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20 Registrering
Typiska arbetsuppgifter för en registrator är hantering av inkommande och 
utgående handlingar samt registrering av nya handlingar. 

En registrator kan göra följande:

 Visa en lista med handlingar som ska diarieföras – se kapitel 20.1 – Visa 
handlingar.

 Förhandsgranska ett kopplat dokument, se avsnitt 20.2 – Redigera en 
handling och 20.8.1 – Visa kopplat dokument.

 Redigera en handlings metadata.
 Diarieföra en handling som hör till ett ärende – se avsnitt 20.5 – Diarieföra 

en handling. 
 Du kan diarieföra en handling när du skapar ett nytt ärende eller för ett 

befintligt ärende eller genom att ange ett specifikt diarienummer.

Funktionaliteten för ärenden och handlingar är behörighetsstyrd, vilket gör att 
personuppgifts- och sekretessklassificering kan tillämpas.



Platina 7.1 – Användarmanual

© Formpipe Software AB. All rights reserved. 249 (488)

20.1 Visa handlingar
Använd applikationen Registrering när du vill arbeta med handlingar.

Gör följande:

1. Öppna menyn Registrering och välj Registrering.

Obs: Systemet är som standard konfigurerat så att medlemskap i gruppen 
Registrator eller Admin är ett krav för att få åtkomst till toppmenyn 
Registrering. Vänd dig till systemadministratören för mer information.
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Registreringsvyn öppnas och handlingarna som behöver hanteras och 
diarieföras visas.

Obs: En registrator kan bara se de handlingar som hen har skrivrättigheter till.

20.2 Registreringsvyn
Registreringsvyn består av två paneler. Den vänstra panelen innehåller en lista 
med handlingar och den högra alla metadata som hör till den för tillfället 
markerade handlingen. När ingen handling är markerad i den vänstra panelen 
inaktiveras den högra panelen.

Båda panelerna kan vid behov expanderas eller komprimeras för att ta mer 
plats eller lämna plats åt den andra panelen.

Om du bara vill se en lista med handlingar på fliken Handlingar eller granska 
ett dokument på fliken Förhandsgranska (se även kapitel 20.2 – Redigera en 
handling). så kan du expandera den vänstra panelen genom att klicka på 
högerpilen, som ligger på gränsen mellan båda panelerna.
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Vill du komprimera den vänstra panelen klickar du på vänsterpilen.

Det faktum att den högra panelen är synlig medan du har listan med 
handlingar framme göra hela diarieföringsprocessen mycket smidigare. 

Behöver du göra detaljerade ändringar i handlingskortet så kan den högra 
panelen expanderas genom att klicka på vänsterpilen, som ligger på gränsen 
mellan båda panelerna. 

 

  

När du är klar kan du komprimera den högra panelen igen genom att klicka på 
högerpilen.
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20.2.1 Vänstra panelen
Den vänstra panelen i registreringsvyn har två flikar: Handlingar och 
Förhandsgranska. Som standard är fliken Handlingar öppen när du öppnar 
Registreringsvyn. Här listas handlingarna som ännu inte har diarieförts.

Enligt standard visas handlingarna sorterade efter registreringsdatum och -tid.

Du kan markera en handling genom att klicka på den direkt i den vänstra 
panelen, men du kan också bläddra mellan handlingarna med hjälp av 
knapparna Nästa och Föregående i den högra panelen.

Navigeringen följer ordningsföljden i listan i den vänstra panelen. Om den 
övergripande handlingen har bilagor som visas i en expanderad lista, så visas 
även dessa i den högra panelen vid bläddring med knapparna Föregående och 
Nästa.

Obs: Om du försöker bläddra till ett annat handlingskort när det finns 
osparade ändringar visas följande meddelande:

Om du vill se handlingar som hör till ett visst diarium, en viss postlista eller en 
viss avdelning, så kan du använda sökfiltren högst uppe i fliken Handlingar. 
Sökträffarna visas sedan i listform. Klicka på Uppdatera-knappen för att ladda 
om listan med handlingar.

Obs: Om systeminställningen Diary_SaveSelectedDiaryAndPostlistInCookie 
är satt till true, sparas de valda värdena i listrutorna Diarium och Postlista 
(både på Registreringssidan och på Dagens postlista-sidan) för senare 
användning. Det innebär att nästa gång du öppnar en av dessa sidor, så 
presenteras de sparade värdena i listrutorna Diarium och Postlista. Senast 
sparade metadata för Diarium och Postlista används dessutom automatiskt i 
fält på Handlingskortet i samband med att man skapar en ny handling.

Om systeminställningen Diary_SaveSelectedDiaryAndPostlistInCookie är satt 
till false, visas uppmaningarna Välj diarium och Välj postlista som filter i 
listrutorna Diarium respektive Postlista.
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Vänd dig till systemadministratören om du önskar en konfigurationsändring 
som passar dina behov. 

Fliken Förhandsgranska aktiveras när du markerar en handling på fliken 
Handlingar, under förutsättning att handlingen har ett kopplat dokument). När 
du dubbelklickar på en handling, öppnas det kopplade dokumentet som PDF 
på fliken Förhandsgranska.

Obs: Om det kopplade dokumentet inte kan konverteras till PDF-format, 
öppnas dokumentet i sin ursprungliga applikation. För mer information, se 
avsnitt 20.8.1 Visa kopplat dokument.

Det andra sättet är att markera en handling på fliken Handlingar och att byta 
till fliken Förhandsgranska.

Om du förhandsgranskar ett dokument som är kopplat till en handling som har 
klassats med känslig personuppgiftsnivå, alternativt svag eller stark 
sekretessnivå, så behövs FK-behörigheter (Full Kontroll) till handlingen för att 
kunna se det kopplade dokumentet. Har du inte FK till handlingen så finns det 
två möjligheter:

 Är sekretessnivån stark, så visas ett meddelande om innehållets sekretess 
på fliken Förhandsgranska.

 Är sekretessnivån svag eller personuppgiftsnivån känslig, samt om 
handlingen har en maskad kopia som har publicerats, så visas den 
maskade kopian på fliken Förhandsgranska. Är däremot ingen maskad 
kopia kopplad eller publicerad, så visas meddelandet om innehållets 
sekretess på fliken Förhandsgranska.

Fliken Förhandsgranska är inaktiv när ingen handling har markerats eller när 
handlingen inte har några kopplade dokument.

Från fliken Förhandsgranska kan du skriva ut ett dokument som är kopplat till 
handlingen. Klicka bara på utskriftsknappen  på verktygsgraden. 

Observera att verktygsraden innehåller ett flertal praktiska verktyg.

20.2.1.1 Handlingens bilagor

När en handling har bilagor, så indikeras detta med ett plustecken intill 
handlingsikonen i Typ-kolumnen:

Klicka på plustecknet för att expandera. När bilagan(-orna) visas i den 
expanderade listan byts plustecknet ut mot ett minustecken. Klicka på 
minustecknet för at komprimera listan igen och dölja bilagorna.
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Bilagorna visas alltid direkt nedanför handlingen. Sortering tillämpas endast 
på handlingarna. Filtrering med hjälp av sökfälten Diarium, Postlista och 
Avdelning tillämpas bara på handlingarna.

Obs: Om en icke diarieförd handling har bilagor som har diarieförts, så visas 
även dessa i Registreringsvyn. Handlingar som har diarieförts kan enkelt 
kännas igen i listan, då deras diarienummer visas i kolumnen Diarienummer.

Om du inte har åtkomstbehörighet till en handling, listas varken handlingen 
eller eventuella bilagor på fliken Handlingar.

När du vill förhandsgranska ett dokument på fliken Förhandsgranska, som är 
kopplat till en handling med bilagor, så visas en uppgift om detta på fliken 
Förhandsgranska:

Om du vill kan du skriva ut flera bilagor åt gången. Se även avsnitt 20.21 – 
Skriva ut en eller flera handlingar.

20.2.2 Högra panelen
I den högra panelen visas handlingskortet som hör ihop med den markerade 
handlingen på fliken Handlingar, i den vänstra panelen. Handlingskortet 
innehåller handlingens metadata och du kan vidta diverse åtgärder utan att 
behöva öppna byta fönster.
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20.2.3 Andra flikar

20.2.3.1 Fliken Relaterad information

Fliken Relaterad information använder du när du vill koppla dokument till 
handlingen. Du kan lägga till dokument från Platina och från externa system.

För mer information, se kapitel 9 – Relaterad information.

20.2.3.2 Fliken Medlemmar

Fliken Medlemmar använder du när du vill lägga till objekt som ska bli 
medlemmar till handlingen. Här sätter du också behörighetsnivå för 
medlemmarna.

20.2.3.3 Fliken Nyckelord

Fliken Nyckelord använder du när du ska definiera ange metadata för 
handlingen.

20.2.3.4 Fliken Dokumenthistorik

Fliken Dokumenthistorik använder du för att komma åt versionshistoriken för 
dokumentet som är kopplat till handlingen. Fliken visar samma information 
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normalt visas på dokumentkortet. För mer information, se avsnitt 17.5.6 –
Fliken Dokumenthistorik. 

Obs: När handlingen inte har några kopplade dokument, eller när ett e-
postmeddelande har kopplats till handlingen, så är fliken Dokumenthistorik 
tom.

När du försöker komma åt ett kopplat dokuments versionshistorik via fliken 
Dokumenthistorik utan att vara behörig så visas ett meddelande om att du inte 
har behörighet.

Om du har läsbehörighet till handlingen, har du även läsbehörighet till de 
tidigare versionerna av det koppade dokumentet.

När en handling är klassad som känslig personuppgift alternativt har en svag 
eller stark sekretessnivå, samtidigt som du inte har FK-behörigheter (Full 
Kontroll) till handlingen, så finns ingen dokumenthistorik tillgänglig:

20.2.3.5 Fliken Aktiviteter

Här kan du lägga till aktiviteter kopplade till din handling. För mer information 
om aktiviteter, se kapitel 15 – Aktiviteter för olika objekttyper.

20.2.3.6 Fliken Logg

Fliken Logg använder du när du vill se handlingens händelselogg, dvs. vilka 
användare som har vidtaget vilka åtgärder i samband med denna handling.

För mer information, se avsnitt 17.5.8 – Fliken Logg.

Är en handling klassificerad med stark sekretessnivå, men du saknar FK-
behörighet, visas endast texten [Sekretess] på Logg-fliken.

Är en handling klassificerad med känslig personuppgiftsnivå eller svag 
sekretessnivå, och du saknar FK-behörighet, avaktiveras samtliga kontroller på 
Logg-fliken.
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20.3 Redigera en handling
Som registrator ska du se till att handlingar är rätt klassificerade och att 
handlingarnas metadata är korrekta.

Skrivrättigheter till handlingen är ett krav för att kunna redigera. Är 
handlingen klassificerad som personuppgift eller sekretess krävs FK-
behörighet (Full Kontroll).

Om du i egenskap av registrator vill redigera en handling, så börjar du med att 
markera den på fliken Handlingar. Handlingens metadata blir redigerar i den 
högra panelen. Definiera eller rätta handlingens metadata och klicka på 
Verkställ.

För att kunna redigera en handling krävs skrivrättigheter. Om handlingen har 
en känslig personuppgiftsnivå alternativt en svag eller stark sekretessnivå, 
krävs Full Kontroll till handlingen för att kunna redigera dess metadata. Om du 
inte har FK-rättigheter, så finns följande begränsningar:

 Om handlingen har klassificerats med stark sekretess, visas Sekretess-
meddelandet på fliken förhandsgranskning.

 Om handlingen har klassificerats med känslig personuppgiftsnivå så är 
personuppgiftsklassificeringen inte redigerbar. Dessutom maskas 
kontrollen Avsändare/Mottagare med texten Skyddat.

 Om handlingen har klassificerats med svag sekretess, så är 
sekretessklassificeringen inte redigerbar. Dessutom maskas kontrollen 
Beskrivning och Avsändare/Mottagare med texten Skyddat.

20.3.1 Attributen Sekretess, Personuppgifter och Publicera
Attributen Sekretess, Personuppgifter och Publicera för en handling anger om 
handlingen ska vara sekretessbelagd enligt lagparagraf, om 
personuppgiftslagen ska gälla eller om handlingen ska publiceras externt.

  

Gör följande för att sätta sekretess-attributet: 

1. På fliken Registrering på handlingskortet kan du definiera sekretessnivån 
genom att välja ett värde i listrutan Sekretess.

Obs: De värden som är tillgängliga i listrutan Sekretess, samt även det 
värdet som anges som standard, går att konfigurera. För mer information 
om standardsekretessnivån som kan sättas per handlingstyp kan du vända 
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dig till systemadministratören. Helt oavsett kan du ändra sekretessnivån 
manuellt om du skulle vilja det.  

2. När sekretessnivån har satts till svag eller stark, visas dialogrutan för 
paragrafsökning. Skriv in sökkriteriet i Paragraf-fältet och klicka på Sök. 
Om sökkriteriefältet lämnas tomt får du träff på alla valbara paragrafer.

3. Dubbelklicka på en paragraf i sökresultatet för att lägga till paragrafen i 
listan Valda paragrafer. Dubbelklickar du på en paragraf som ligger i 
Valda-listan så tas den bort den därifrån. 

4. När du är nöjd, klickar du på knappen OK.

Handlingar som är sekretessklassade visas med hänglåssymbol:

  – svag sekretessnivå
  – stark sekretessnivå

När du flyttar muspekare över dessa ikoner visas sekretessnivån (svag eller 
stark), samt även sekretessparagrafen, dess beskrivning, datum och klockslag 
samt vem som har satt nivån:
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Om du vill aktivera Personuppgiftsklassificering för handlingen går du till 
fliken Registrering på handlingskortet. Där väljer du personuppgiftsnivå i 
listrutan Personuppgifter.

Obs: De värden som kan sättas i listrutan Personuppgifter, samt även 
angivelse av värdet som ska vara standard, är inställningar som kan 
konfigureras. Vänd dig till systemadministratören om du vill veta mer om vilka 
Personuppgiftsnivåer som kan sättas per handlingstyp.

Oavsett gällande standardvärde, kan du hur som helst sätta 
personuppgiftsnivån manuellt.

Handlingar med klassificering av personuppgifter visas med 
personuppgiftsikonen i Attribut kolumnen. Det är olika symboler för olika 
personuppgiftsnivåer:

  – harmlös personuppgiftsnivå

  – känslig personuppgiftsnivå

Obs: Klassificerar du en handling med stark eller svag sekretess eller med 
känslig personuppgiftsnivå, kan endast användare med FK-behörighet (Full 
Kontroll) få åtkomst till handlingens metadata eller de kopplade dokumentens 
metadata. För användare som har skriv- eller läsrättigheter till handlingen 
gäller följande begränsningar:

a) Om handlingen är klassad med stark sekretess, får sådana användare 
ingen tillgång till några metadata som hör till handlingen eller dess 
kopplade dokument. Det innebär att ett meddelande om Sekretess 
visas på samtliga flikar:
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b) Användare som har läs- och skrivrättigheter till en handling kan inte 
se vissa metadata, beroende på sekretessnivån. Sådana metadata 
maskas med meddelandet Sekretess på ärendekortet och i alla vyer 
som listar handlingen (dvs. sökresultat, startsidan, osv.):

 Är handlingen klassad med känslig personuppgiftsnivå, maskas 
Avsändare/Mottagare.

 Är handlingen klassad med svag sekretess, maskas Beskrivning 
samt Avsändare/Mottagare.

 Är handlingen klassad med stark sekretessnivå, maskas Rubrik, 
Beskrivning samt Avsändare/Mottagare.

c) Är sekretessnivån svag eller personuppgiftsnivån känslig, så får den 
nämnda användaren inte tillgång till det kopplade dokumentet. Har 
däremot handlingen en maskad kopia som är publicerad, så används 
denna när användaren försöker visa, förhandsgranska, skriva ut, PDF-
konvertera eller spara en lokal kopia av dokumentet. Finns det ingen 
maskad kopia eller är den inte publicerad, får användaren ingen 
tillgång till dokumentet.

d) Är handlingen klassad med känslig personuppgiftsnivå, eller med svag 
eller stark sekretessnivå, så är alternativen Skanna och koppla 
dokument, Koppla dokument samt Ladda upp och koppla dokument 
inte tillgängliga i snabbmenyn för ovannämnda användare. Det 
innebär att endast användare med FK-behörighet (Full Kontroll) till 
handlingen kan få koppla dokument till det. 

Om du vill att handlingen ska kunna skrivas ut vid val av Skriv ut, kryssar du i 
rutan för Publicera. Om webbdiariet används måste denna funktion användas 
för att handlingen ska synas i webbdiariet.

Du kan även markera kryssrutan Publicera direkt i kolumnen Publ. i Att 
registrera-vyn (vyerna Att registrera, Dagens postlista och Sök post), 
Handlingar-boxen och resultatet för Sök handling.

Obs: kryssrutan är inaktiverad för användare med har läsrättigheter till 
handlingar som inte är sekretess, samt för användare med läs/skrivrättigheter 
till handlingar med stark sekretess.

20.3.2 Bevakning
Du kan sätta en bevakning på en handling för att generera en påminnelse till en 
användare.

1. Klicka på fliken Påminnelser.
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1. Välj vilket datum som påminnelsen ska genereras genom att klicka på 
datumikonen [36] och markera vilket datum du vill ha. 

2. För att söka fram den person eller den grupp som ärendet ska publiceras 
till klickar du på förstoringsglaset [37].
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3. Dialogrutan för personsökning öppnas och du väljer i listrutan Personer 
[38] om du vill söka efter en person eller en grupp. Du kan även skriva in 
hela eller delar av person eller gruppnamn i fältet Personnamn. Klicka 
sedan på Sök [39] så visas sökresultatet i resultatfältet.

4. För att välja en person eller en grupp så markerar du den och klickar på OK 
[40].

5. Namnet eller gruppen du valde hamnar nu i fältet Person/Grupp.

6. Skriv in en beskrivning som kommer att visas i påminnelsen. För att lägga 
till påminnelsen klickar du på Lägg till [41].

7. Bevakningen av ärendet har nu lagts till och den läggs upp i fönstret. Du 
kan välja att skapa flera påminnelser eller spara och stänga kortet.

8. Den användare som satts som bevakare av handlingen får en påminnelse i 
sin startsideboxen Påminnelser angående handlingen när datumet som 
satts infaller. 
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Mer information finns att läsa i kapitel 14 – Påminnelser.

20.3.2.1 Ändra bevakning

För att ändra en bevakning dubbelklickar du på raden för bevakningen och 
ändrar de uppgifter du önskar och klickar sedan på Uppdatera [42].

20.3.2.2 Ta bort bevakning

För att ta bort en bevakning markerar du den aktuella bevakningen och klickar 
på Ta bort [43]. 

20.3.3 Mötesadministration
För detaljerad information om mötesadministration, se kapitel 25 – 
Möteshantering. 

20.3.4 Handlingsbilagor
Om du vill koppla en eller flera bilagor till handlingen, kan du använda en 
anpassad kontroll av handlingsbilagor som kan finns tillgänglig på 
handlingskortet. För mer information se avsnitt 20.18 – Makulera handling.

20.4 Skapa maskad kopia av ett kopplat dokument
I syfte att ge användare, som inte har FK-behörighet (Full Kontroll) över 
handlingar som är sekretess- eller personuppgiftsklassade, möjligheten att se 
handlingens icke sekretessklassade information, kan man koppla en maskad 
kopia av kopplade dokument. Denna kopia kan sedan både redigeras och 
publiceras så att användare med begränsad behörighet ändå kan få tillgång till 
det.

Följande alternativ finns för att koppla det andra dokumentet till handlingen:

 Skapa en kopia av dokumentet som redan är kopplat till handlingen.
 Ladda upp ett nytt dokument som maskad kopia till handlingen.
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Använd knappen Maskad kopia på handlingskortet eller i den högra panelen på 
sidan Registrering. Knappen aktiveras under följande förutsättningar:

 du har Full Kontroll över handlingen
 handlingen har klassificerats enligt följande: svag sekretess kombinerat 

med vilken personuppgiftsnivå som helst, eller sekretessnivån Ingen 
kombinerat med känslig personuppgiftsnivå

 handlingen har ett kopplat dokument

Gör så här för att skapa en maskad kopia av ett dokument som redan är kopplat 
till handlingen:

1. Gå till handlingskortet eller till den högra panelen på sidan Registrering. 
Klicka knappen Maskad kopia och välj Skapa kopia på snabbmenyn.

2. När kopian har skapats visas följande meddelande:

Behöver du ladda upp ett nytt dokument till handlingen (som maskad kopia), 
klickar du på knappen Maskad kopia – på handlingskortet eller i högra panelen 
på sidan Registrering. Välj sedan på Ladda upp kopia på snabbmenyn.

Fortsätt sedan på samma sätt som när du skapar ett nytt dokument. För mer 
information, se avsnitt 17.4.1 – Fliken Egenskaper.

När ett dokument har laddats som maskad kopia, visas ett meddelande om att 
användare med läs- och skrivrättigheter till handlingen inte får tillgång till 
kopian förrän den har publicerats.

Obs: Endast när det gäller användare som har FK-behörighet till handlingen 
kan åtkomsträttigheterna ärvas ner till den maskade kopian.

När en maskad kopia har kopplats kan du utföra följande aktiviteter med hjälp 
av knappen Maskad kopia:
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Fram tills att den maskade kopian är publicerad, har användare utan FK-
behörigheter ingen tillgång till handlingen den är kopplad till. Innan 
publicering ska du se till att all information som är sekretess maskas i kopian. 
Välj därför alternativet Redigera kopia på snabbmenyn

Obs: Maska inte information som är sekretess med hjälp av 
formateringsverktyg, som t.ex. teckenfärg eller överstrykning. På det sättet 
förblir sekretessklassad information sökbar och läsbar av användare som inte 
har FK-behörigheter till handlingen.

När du klickar på Publicera-knappen visas följande meddelande:

När kopian har blivit publicerad kan användare med läs- och skrivrättigheter 
till handlingen (som kopian är kopplad till) visa kopian. Kommandot Publicera 
försvinner från snabbmenyn när kopian har blivit publicerad. Däremot kan du 
fortfarande visa, redigera eller ta bort kopian.

20.5 Diarieföra en handling
Diarieföringsprocessen är utformad för att förenkla registratorns dagliga 
arbete. Den stora fördelen är att handlingen kan hanteras på ett enda ställe, 
utan att behöva öppna handlingen i ett eget fönster. 

När du ska diarieföra en handling klickar du på knappen Diarieför i den högra 
panelen. Det finns tre alternativa sätt att diarieföra en handling:

1. Under ett befintligt ärende (se avsnitt 20.5.1 – Diarieföra en handling 
under ett befintligt ärendeUnder ett nytt ärende.

3. Under ett befintligt ärende genom angivelse av ett diarienummer (se 
avsnitt 20.5.3 – Diarieföra en handling under ett ärende med ett angivet 
diarienummer).



Platina 7.1 – Användarmanual

© Formpipe Software AB. All rights reserved. 266 (488)

Om du försöker diarieföra en handling som har bilagor, får du frågan om du vill 
diarieföra dessa också.

4. Välj Avbryt för att ångra.
5. Välj Ja för att diarieföra den valda handlingen, inklusive alla dess bilagor. 
6. Välj Nej om du bara vill diarieföra den valda handlingen. Bilagornas 

koppling till ärendet tas bort.

Om du väljer Ja och om en del av handlingarna som diarieförs inte har alla 
metadata som krävs för diarieföring, visas följande meddelande:

Om du väljer Avbryt i den här meddelanderutan, så innebär det att ingen 
diarieföring görs.
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Om du väljer OK i den här meddelanderutan, så ärver handlingsbilagorna sina 
metadata från huvudhandlingen. Sedan diarieför systemet huvudhandlingen, 
inklusive dess bilagor, under samma ärende där huvudhandlingen är 
diarieförd. Om det finns en bilaga som redan finns diarieförd, när den här 
kaskaddiarieföringen genomförs, så skapar systemet en kopia av handlingen 
och kopplar denna kopia som bilaga. Dessutom diarieförs den under samma 
ärende där huvudhandlingen finns diarieförd. Det innebär att den initiala 
kopplingen till den diarieförda bilagan tas bort, och bara den skapade kopian 
kopplas som bilaga. Denna åtgärd lämnar spår i händelseloggen för båda 
handlingarna; den initialt diarieförda bilagan och dess skapade kopia.

För att få diarieföra en handling som ingår i en överordnad handling, eller för 
att få diarieföra på ett angivet diarienummer, så behöver du som lägst ha 
skrivrättigheter till den diarieförda handlingen. För att få diarieföra en 
handling under ett diariefört ärende som har stark sekretessnivå, krävs att du 
har behörighet motsvarande FK (Full Kontroll) över ärendet.

Så fort en handling har diarieförts, så försvinner den från listan på fliken 
Handlingar. Dessutom hamnar fokus automatiskt på efterföljande handling 
(om sådan finns) i listan. 

20.5.1 Diarieföra en handling under ett befintligt ärende
Gör följande:

1. Klicka på Diarieför-knappen i registreringsvyns högra panel och välj 
alternativet Sök ärende på menyn.
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2. Sökfönstret visas. Här kan du ange ytterligare sökkriterier. Klicka sedan på 
Sök-knappen.
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3. Sökträffarna visas i en lista i den nedre delen av sökfönstret. Klicka på OK 
för det ärendet som handlingen ska diarieföras under.

Obs: Om du markerar ett ärende som har stark sekretessnivå, behöver du 
FK-behörighet (Full Kontroll) för att kunna diarieföra en handling (för mer 
information om sekretess, se avsnitt 26.3.1 – Fliken Egenskaper).

Handlingen diarieförs nu under ärendet och handlingen får ett 
diarienummer. Om du vill se ärendet, tar du fram handlingskortet (t.ex. via 
Dagens postlista) och klickar på knappen Visa ärende.

 

20.5.2 Diarieföra en handling under ett nytt ärende
Gör så här

1. Klicka på knappen Diarieför i registreringsvyn och välj sedan alternativet 
Nytt ärende på menyn.
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2. När ärendekortet visas lämnar du information om ärendet i de därför 
avsedda fälten. Klicka på OK för att spara och stänga ärendekortet.

Obs: Om systemet har konfigurerats så att det varnar när det uppstår 
dubbletter, och när du sedan försöker skapa ett inkommande diariefört 
ärende som liknar ett som redan finns, så får du en varning. .
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Obs: Administratören kan konfigurera systemet så att även alternativet Ut 
finns med i listrutan Tillkomst. Om den ursprungliga handlingen var satt till 
Ut, men alternativet Ut saknas i listrutan Tillkomst, så används automatiskt 
alternativet Upprättad här istället.

En eller flera handläggare kan ha definierats för varje diarium. Klicka på 
förstoringsglaset intill fältet Handläggare för att hitta rätt person som ska 
handlägga handlingen. Du kan också börja skriva namnet på den personen och 
sedan klicka på förstoringsglaset eller trycker på Enter. Handläggaren knyts nu 
till handlingen via en process i Platina. Om du vill skriva ett meddelande till 
handläggaren så skriver du den i fältet Meddelande till handläggare. 

Under förutsättning att systeminställningen 
HandlingOfficerControl_DefaultSendNotification är satt till true 
(vilket är standard), så kommer handläggaren att bli notifierad om 
tilldelningen av ett diariefört ärende (bl.a. i startboxen Uppgifter). Som 
standard är dessutom kryssrutan för notifiering via e-post ikryssad för vald 
handläggare [2]. Vill du däremot inte att handläggaren ska notifieras per e-
post, tar du bort markeringen i kryssrutan [2]. 

För mer information om att skapa ett diariefört ärende, se avsnitt 26.3 – Skapa 
nytt diariefört ärende.

Handlingen diarieförs nu under ärendet och handlingen får diarienumret. Om 
du vill sa ärendet, tar du fram handlingskortet (t.ex. via Dagens postlista) och 
klickar på knappen Visa ärende.
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20.5.3 Diarieföra en handling under ett ärende med ett angivet 
diarienummer
En användare som inte har någon behörighet att diarieföra, kan skicka ett 
dokument från ett ärende till postlistan för diarieföring, helt enkelt genom att 
ange diarienumret som han/hon anser är korrekt. När handlingen visas på 
fliken Handlingar i registreringsvyn, så visas det föreslagna ärendenumret i 
textrutan Åtgärd i den högra panelen. Eventuella kommentarer visas i samma 
textruta. I egenskap av registrator har du möjligheten att använda det ärendets 
angivna diarienummer för att sedan diarieföra handlingen under samma 
nummer.

Gör så här:

1. Klicka på knappen Diarieför i den högra panelen av registreringsvyn och 
klicka på menyalternativet Angivet ärende.

2. Dialogrutan Ange diarienummer visas. Om diarienumret hade angetts i 
rätt format på första raden i meddelandet till registratorn, så lägger Platina 
automatiskt in numret i dialogrutan Ange diarienummer. Dessutom 
markeras ärendet i listan. Det enda som behövs nu är att klicka på knappen 
Diarieför eller att trycka på Enter eller Mellanslag.

Om Platina av någon anledning inte kunde uppfatta det föreslagna 
diarienumret, skriver du det sökfältet och klickar på Sök-knappen.

Obs: Ärenden som har klassificerats med stark sekretessnivå, och som du 
inte har FK-behörighet till, visas inte i sökresultatet.

Välj sedan rätt diarienummer bland sökträffarna och klicka på knappen 
Diarieför. Om det bara finns en (1) träff så markeras det diarienumret 
automatiskt. Får du inga träffar är knappen Diarieför avaktiverad.

Handlingen diarieförs nu under ärendet och handlingen får ett diarienummer. 
Om du vill se ärendet, tar du fram handlingskortet (t.ex. via Dagens postlista) 
och klickar på knappen Visa ärende.
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20.5.4 Diarieför ej
Om du av någon anledning vill rensa en handling från postlistan, så kan du 
göra det genom att klicka i alternativet Diarieför ej på fliken Registrering på 
handlingskortet.

 

När du bockar för den här kryssrutan och sparar handlingen, ärver samtliga 
bilagor (utom de som ev. redan har diarieförts) attributet Diarieför ej (samt ev. 
saknande obligatoriska metadata).

När du sparar en handling (som har bilagor) vars Diarieför ej-kryssruta är 
markerad, visas följande dialogruta:

Om du ångrar dig och väljer Avbryt sparas och används Diarieför ej-
alternativet inte.

Om du väljer att fortsätta och klickar på OK, ärvs både obligatoriska metadata 
(eller avsaknaden av dessa) och Diarieför ej-attributet efter huvudhandlingen. 
När det gäller bilagor som redan har diarieförts sedan tidigare, behålls 
diarienumret.

Beroende på om det finns ett kopplat dokument eller inte visas ett nytt 
meddelande:
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 Om handlingen eller något av dess bilagor har kopplade dokument (med 
Diarieför ej aktiverat) visas följande dialogruta:

Om du vill att dokument ska fortsätta vara kopplade till handlingen väljer 
du alternativet Låt vara kopplat. Om inte väljer du Frikoppla eller 
Frikoppla och ta bort. Det alternativ du väljer här tillämpas för övrigt även 
på en maskad kopia – om det finns någon sådan. Väljer du Frikoppla och 
ta bort visas en dialog där du blir ombedd att välja åtgärd för handlingar 
som inte har kopplade dokument:

 I det fallet som varken handling eller någon av dess bilagor har kopplade 
dokument (samtidigt som Diarieför ej är aktiverat) visas följande 
dialogruta:

20.6 Registrera en ny handling
Du kan registrera en ny handling på valfri vy i registreringsapplikationen, dvs. 
Registrering, Dagens postlista och Sök post. 

Gör så här:
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1. Klicka på ikonen Ny handling.

2. Handlingskortet visas.

3. På fliken Registrera fyller du i information om handlingen. Fälten med röd 
ram är obligatoriska. Välj Diarium och Postlista och ange Tillkomst. 

Obs: De enda diarierna och postlistorna som visas är de som du har FK-
behörighet till (Full Kontroll). Det handlar alltså om diarier och postlistor där 
du är behörig att skapa handlingar. 

Administratören kan konfigurera systemet så att alternativet Ut visas i listrutan 
Tillkomst utöver In och Upprättad.

Kortkommandon till datumfälten

När du skriver något av följande kortkommandon i ett datumfält i Platina, så 
ersätts dessa automatiskt med ett korrekt datum.

D = dagens datum

10 = den 10:e dagen innevarande månad och år
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0410 = den 10:e april innevarande år

+5 = fem dagar från dagens datum

-5 = fem dagar bakåt räknat från dagens datum

101018 = 2010-10-18

4. Under Klassificering anger du Verksamhetskod och Handlingstyp. Använd 
förstoringsglaset om du vill se en lista över verksamhetskoder eller 
handlingstyper.

5. Under Beskrivning kan du lämna detaljerad information om handlingen 
(fyll i fälten Rubrik och Innehåll). Använd förstoringsglaset om du vill göra 
en sökning.

På fliken Grunddata kan du ange en ny sändare/mottagare.

 Namn-fältet skriver du namnet på sändaren/mottagaren. De andra fälten kan 
sedan fyllas med relevant information och persondata. Fältet kan inte fyllas i 
om inte fälten i avdelningarna Registrering, Klassificering och Beskrivning har 
fyllts i.

Det finns en inbyggd sökfunktion för att hitta sändare/mottagare. När du 
skriver ett namn på en sändare/mottagare så sparas namnet automatiskt i 
systemet så att det blir lätt att hitta i framtiden. Listan med sändare/mottagare 
kan administreras via Administrationsgränssnittet.

Om du vill göra en sökning på en person kan du skriva de första bokstäverna i 
personens namn och klicka på förstoringsglaset .

Får du några träffar visas en träfflista i form av en listruta ovanför Namn-fältet. 
Öppna listrutan och klicka på önskat namn, som då fylls i.

När antalet träffar överskrider det maxantalet som har angetts av 
systemadministratören (med hjälp av systeminställningen 
Initiator_NumberOfInitiatorDisplayed) så visas ett meddelande om att det 
finns fler sökträffar än det som kan visas just nu, samt en uppmaning om att 
förfina sökkriterierna. För frågor kring maxantalet visade sökträffar kan du 
vända dig till systemadministratören.
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6. Du kan lägga till fler sändare/mottagare per handling om du vill. Till det 

använder du -knappen.
7. Om du vill se samtliga sändare/mottagare som har lagts till för denna 

handling, klickar du på knappen Lista.

När du klickar på en person i ovanstående lista, visas samtliga tillgängliga 
uppgifter om den här personen på Grunddata-fliken.

Sifforna i den övre delen av Grunddata-fliken visar hur många 
sändare/mottagare som har definierats. Bläddra mellan dessa personer med 

hjälp av pilknapparna .

För att ta bort en person från listan över sändare/mottagare, markerar du 

namnet och klickar på minustecknet .

Du kan svara till en handlings sändare/mottagare med hjälp av Svara-knappen.

Då din e-postadress används automatiskt som avsändaradress i svarsmejlet, är 
det viktigt att din e-postadress finns inlagd som kontaktuppgift på 
egenskapskortet för dig som person (se avsnitt 3.3 – Egenskapskortet för 
intern användare).

Så här svarar du sändaren/mottagaren:

1. Markera sändaren/mottagaren som du vill besvara och klicka på knappen 
Svara.
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Om en giltig e-postadress saknas visas följande meddelande:

Fyll i en fungerande e-postadress i fältet E-post och försök igen.

2. E-postformuläret öppnas, med sändarens/mottagarens e-postadress ifylld. 
Om administratören har aktiverat systeminställningen 
Mail_AttachDocumentOnReply, bifogas automatiskt ev. dokument 
kopplade till handlingen. Kontakta din systemadministratör vid behov.

3. Fyll i all obligatoriska fält och klicka på Skicka.
4. När det har skickats kopplas e-postmeddelandet (inklusive bilagor) 

automatiskt till nya handlingar. Metadata kopieras automatiskt från den 
ursprungliga handlingen. Beskrivningen sätts till Se kopplat dokument. 
Den nya handlingen diarieförs automatiskt under samma ärende som den 
ursprungliga handlingen (förutsatt att den ursprungliga handlingen har 
diarieförts).

Strukturen som används för handlingar som skapas vid diarieföring av e-
postmeddelanden med bilagor beror på värdet i systeminställningen 
Mail_UseAppendixOnJournalization.

Om administratören har avaktiverat systeminställningen 
Mail_UseAppendixOnJournalization, så diarieförs e-postmeddelandet (med 
bilagor) som oberoende handlingar.

Är Mail_UseAppendixOnJournalization aktiverad, används följande struktur 
för nya handlingar, beroende på det satta värdet i två ytterligare 
systeminställningar (Appendix_CopyAppendicesFromAddedObject och 
Appendix_RemoveAppendixAfterCopy):
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5. Med båda Appendix-systeminställningarna satta till false, diarieförs e-
postmeddelandet som en bilaga till handlingen som du svarade på och e-
postmeddelandets bilagor diarieförs som bilagor till den handling som 
skapas för e-postdiarieföringen.

6. Med båda Appendix-systeminställningarna satta till true, diarieförs E-
postmeddelandet och dess bilagor som bilagor till handlingen du svarade 
på.

7. Med Appendix_CopyAppendicesFromAddedObject satt till true och 
Appendix_RemoveAppendixAfterCopy till false, diarieförs e-
postmeddelandet som bilaga till handlingen som du svarade på, och e-
postmeddelandets bilagor diarieförs som bilagor till den handling som 
skapades för e-postdiarieföringen, plus att de visas som bilagor till den 
handling som du svarade på.

8. Med Appendix_CopyAppendicesFromAddedObject satt till false och 
Appendix_RemoveAppendixAfterCopy till true, uppstår ett fel som gör att 
varken e-postmeddelandet eller dess bilagor diarieförs.

Kontakta din systemadministratör om dessa systeminställningar behöver 
ändras.

Om du i steg 3 bestämmer dig för att inte skicka ett svarsmejl, utan bara för att 
spara och stänga e-postformuläret, så sparas e-postmeddelandet på följande 
platser, beroende på den ursprungliga handlingens status och på om MS 
Outlook används som mejlklient, eller om e-postmeddelanden skapas med 
hjälp av Platinas e-postformulär:

 I mappen Arbetsdokument som hör till det diarieförda ärendet, om den 
ursprungliga handlingen har diarieförts och du har skapat e-
postmeddelandet med hjälp av Platinas e-postformulär;

 I systemet utan överordnat objekt, om den ursprungliga handlingen inte 
har diarieförts och om du har skapat e-postmeddelandet med hjälp av 
Platinas e-postformulär;

 I mappen Utkast i Outlook om MS Outlook har används som mejlklient.

Vid ett senare tillfälle kan du hitta det sparade svarsmeddelandet och skicka 
det till sändaren/mottagaren. Men då diarieförs e-postmeddelandet inte 
automatiskt såsom beskrivs i steg 4 ovan. Däremot kan du diarieföra det 
manuellt vid behov.

Handlingen diarieförs nu under ärendet och handlingen får diarienumret. Om 
du vill se ärendet, tar du fram handlingskortet (t.ex. via Dagens postlista) och 
klickar på knappen Visa ärende.

20.7 Duplicera en handling
Du kan skapa en ny handling genom att klicka på knappen Duplicera på 
handlingskortet.
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Då skapas en kopia av denna handling och bortsett från fälten Diarieförd 
handling och Sändare/mottagare är samma fält ifyllda. Detta är en praktisk 
funktion när du ska diarieföra många likadana handlingar. 

Obs: Är en handling klassificerad med svag eller stark sekretessnivå, eller med 
känslig personuppgiftsnivå, så krävs FK-behörighet för att kunna duplicera 
den.

När du duplicerar en handling med ett kopplat dokument, får du frågan om du 
vill kopiera det kopplade dokumentet och bifoga det till den duplicerade 
handlingen. Om en handling har en maskad kopia och du väljer att kopiera 
handlingens kopplade dokument, så behandlas den maskade kopian på samma 
sätt som det kopplade dokumentet.

20.8 Koppla dokument eller e-postmeddelande till handling
Du kan koppla ett befintligt dokument eller ett e-postmeddelande till en 
handling.

Obs: Det går inte att koppla en arbetskopia av ett dokument till en handling.

Skrivbehörighet till en handling är ett minimikrav för att kunna koppla ett 
dokument eller e-postmeddelande till den handlingen.

Är en handling klassificerad med känslig personuppgiftsnivå eller svag 
alternativt stark sekretessnivå, krävs FK-behörighet (Full Kontroll) för att 
kunna koppla ett dokument eller e-postmeddelande till handlingen.

När en användare försöker komma åt ett dokument eller e-postmeddelande 
som är kopplat till en handling, prövas användarens medlemskap i handlingen 
– inte i det kopplade dokumentet eller e-postmeddelandet.

Gör så här:

1. Högerklicka på en handling och välj Koppla dokument på snabbmenyn.

2. I dialogrutan som visas kan du göra en sökning på dokumentet eller e-
postmeddelandet som du vill koppla till handlingen.
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Ange önskade sökkriterier och klicka på Sök eller klicka på Sök direkt.

Sökresultatet visas i listan.

3. Markera dokumentet eller e-postmeddelandet som du vill koppla till 
handlingen och klicka på OK.

4. Ett bekräftelsemeddelande visas. Klicka på OK för att koppla dokumentet 
till handlingen. Eller klicka på Avbryt.

Obs: Om du kopplar ett e-postmeddelande som har bilagor, skapas en ny 
handling för varje bilaga. Systeminställningarna avgör om de handlingar som 
har skapats med utgångspunkt från e-postmeddelandets bilagor läggs till som 
bilagor i huvudhandlingen tillsammans med e-postmeddelandet.

Väljer du alternativet Ladda upp och koppla dokument på snabbmenyn, får du 
möjligheten att förhandsgranska dokumentet innan det kopplas till 
handlingen. Det är bara att klicka på knappen Förhandsgranska i dialogrutan 
Ladda upp och koppla dokument. Dokumentet konverteras då till PDF och 
öppnas i ett eget fönster.
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När du har förhandsgranskat dokument, stänger du fönstret och klicka på OK i 
dialogrutan Ladda upp och koppla dokument för att gå vidare med att koppla 
dokumentet till handlingen. Eller klicka på Avbryt.

20.8.1 Visa kopplat dokument
Ett kopplat dokument eller e-postmeddelande kan på olika sätt visas i Platina:

Markera en handling på fliken Handlingar och byt till fliken Förhandsgranska 
(eller dubbelklicka på handlingen). För mer information, se avsnitt 20.2 – 
Registreringsvyn).

1. Högerklicka på handlingen I välj Visa kopplat dokument på snabbmenyn.

2. Klicka på knappen Visa kopplat dokument på handlingskortet.
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3. När du dubbelklickar på handlingen utanför registreringsapplikationen 
visas dialogrutan för visning/utcheckning:

Läsbehörighet till en handling är ett minimikrav för att kunna se ett 
dokument kopplat till den handlingen. Är handlingen klassificerad med 
harmlös personuppgiftsnivå samt ingen sekretess satt, räcker det med 
läsbehörighet för att kunna se det kopplade dokumentet. Är handlingen 
klassificerad med svag eller stark sekretessnivå, alternativt känslig 
personuppgiftsnivå, får endast användare med FK-behörighet (Full 
Kontroll) till handlingen öppna dokument eller e-postmeddelanden 
kopplade till den handlingen. Har du inte FK-behörighet finns följande två 
alternativ:

 Är sekretessnivån stark får man inte tillgång till kopplade dokument
 Är sekretessnivån stark eller personuppgiftsnivån känslig, och har 

handlingen en maskad kopia som har publicerats, så visas den maskade 
kopian. Finns det ingen kopplad maskad kopia, eller om den inte har 
publicerats, så får man inte tillgång till kopplade dokument

20.8.2 Hämta lokal kopia av kopplat dokument
Gör så här:

1. Högerklicka på handlingen som har ett kopplat dokument (i vilken vy som 
helst) och välj alternativet Hämta lokal kopia av kopplat dokument på 
snabbmenyn.
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2. Ange var det kopplade dokumentet ska sparas och klicka på OK.

Använd knappen Make new Folder vid behov.

Om det är ett e-postmeddelande som är kopplat till handlingen, visas ett 
meddelande om att e-postmeddelanden ska hämtas via menyalternativet 
Hämta kopplat dokument på samma snabbmeny.

Obs: Tänk på att dokument som är kopplade till handlingar/ärenden med 
känslig personuppgiftsnivå eller svag sekretessnivå, kräver att användaren har 
lämplig behörighetsnivå för att kunna hämta en lokal kopia.

Läsbehörighet till en handling är ett minimikrav för att en användare ska 
kunna hämta en lokal kopia av dokument kopplade till den handlingen. Är en 
handling klassificerad med stark eller svag sekretessnivå alternativt känslig 
personuppgiftsnivå, kan endast användare som har FK-behörighet över 
handlingen få en lokal kopia av handlingens kopplade dokument eller e-
postmeddelande. För användare som har läs- eller skrivbehörigheter till sådana 
handlingar, beror det på om handlingen har en publicerad maskad kopia eller 
inte (se avsnitt 20.8.1 –  Visa kopplat dokument).

20.9 Skicka flera handlingar per e-post
När du har markerat en eller flera handlingar i någon av följande vyer, kan du 
enkelt skicka dessa per e-post:

 Registrering
 Dagens postlista
 Egenskapskortet till ett diariefört ärende

På samma sätt kan du skicka en handling per e-post om du har markerat den i 
någon av följande vyer:

 Sök post
 Startsidan/Idag-arean
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Obs: Detta fungerar endast om systemet har konfigurerats med MS Outlook 
som mejlklient. 

Gör så här för att skicka flera handlingar per e-post:

1. Markera handlingar i någon av ovanstående vyer.

Obs: Endast handlingar som har kopplade dokument eller e-
postmeddelanden kan e-postas. Läsbehörighet till handlingen är ett krav 
för att kunna skicka det per e-post. Endast handlingar klassade med 
harmlös eller ingen personuppgiftsnivå samt ingen sekretessnivå kan e-
postas. När det gäller de övriga personuppgifts- och sekretessnivåerna, så 
är e-postkommandot inte tillgängligt som alternative på snabbmenyn, helt 
oavsett vilka rättigheter du har till handlingen. Dessutom kan varken 
makulerade eller långtidsarkiverade handlingar skickas per e-post.

2. Högerklicka markeringen och välj alternativet Skicka som e-post på 
snabbmenyn. Välj Skicka som e-post (PDF) om du vill passa på att 
konvertera kopplade dokument till PDF när de läggs till som bilagor. 

Obs: Automatisk konvertering till PDF för e-postbilagor förutsätter att 
systeminställningen Mail_UseMailClientInsteadOfPlatina är satt till 
true.

Visas handlingarna i en trädvy som inte är expanderad, så inkluderas 
automatiskt samtliga eventuella bilagor i markeringen. Visas handlingarna i en 
trädvy som är fullt expanderad, så markeras bilagorna inte automatiskt – 
istället kan du markera bilagorna en och en.

3. Följande meddelande visas som bekräftelse. Klicka på OK för att fortsätta. 
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Obs: Om någon av handlingarna inte får skickas per e-post på grund av någon 
begränsning, så vissas även denna information.

4. Ett nytt fönster visas där handlingens bilagor läggs med som bilaga till e-
postmeddelandet. Själva e-postmeddelandet sparas inte i Platina efter att 
det skickats.

20.9.1 Visa kopplat dokument

20.10 Ta bort handlingar
Det är möjligt att ta bort handlingar som inte behövs. Endast användare med 
FK-behörighet (Full Kontroll) till handlingen får ta bort den. 

Gör så här:

1. Öppna registreringsvyn eller gå till startsidan.
2. Markera handlingen som du vill ta bort.
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3. Klicka på ikonen Ta bort handling (rött kryss).
4. Klicka på OK för att bekräfta i nästa dialogruta.

När en handling tas bort, rensas även alla referenser från bilagor till den här 
handlingen. Bilagorna visas nu istället som huvudhandlingar i registreringsvyn:

Obs: Diarieförda handlingar kan inte tas bort, bara makuleras. Försöker du 
ändå ta bort en diarieförd handling, visas följande meddelande:

20.11 Visa Handlingar-boxen på startsidan
För en beskrivning av hur du hanterar startsideboxar på bästa sätt, se avsnitt 
2.7 – Startsidan och 3.2 – Ställa in startsidan.

Om du använder det klassiska utseendet på startsidan (dvs. Idag-arean) gör du 
så här:

1. På startsidan, klicka på Lägg till ny modul och välj alternativet Handlingar.

2. Startsideboxen Handlingar visas på startsidan.
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Listan visar de handlingar du är handläggare för. Den visar också 
handlingar som är kopplade till de diarieförda ärenden som du är 
handläggare för.

Som standard visas handlingarna i fallande ordning efter det datum de 
blivit registrerade. Du kan ändra ordningen genom att klicka på rubriken 
ovanför listan.

På menyn Visa kan du välja att visa de senast skapade handlingarna, eller 
de senast redigerade handlingarna. Om du håller markören över Visa så 
ser du vilken vy som visas.

Du kan också välja hur många handlingar du vill se i listan. På menyn 
Inställningar, väljer du om du vill visa 10, 25 eller 100 handlingar i listan.

20.12 Dagens postlista
I vyn Dagens postlista finns dagens inkommande och utgående handlingar. I 
listrutan Välj diarium väljer du från vilket diarium du vill se handlingar. 

För att öppna en handling så dubbelklickar du någonstans på raden för 
handlingen eller högerklickar på handlingen och väljer Egenskaper.

Läsbehörighet till ett diarium är ett minimikrav för att det ska visas i listrutan 
Välj diarium.

20.12.1 Godkänn postlista
För att godkänna postlistan, gör följande steg: 

1. Markera vyn Dagens postlista

2. Ange i listrutorna vilket diarium och vilken postlista du vill godkänna.
3. För att godkänna postlistan klickar du på knappen Godkänn postlista [47]. 



Platina 7.1 – Användarmanual

© Formpipe Software AB. All rights reserved. 289 (488)

Du kan se på färgen på knappen om postlistan har blivit godkänd eller inte:

 - postlistan är inte godkänd

 - postlistan har blivit godkänd

Om du registrerar en ny handling samma dag som postlistan redan har blivit 
godkänd får du upp följande informationsruta:

Du bör då uppdatera postlistan genom att klicka på knappen Godkänn 
postlista. En dialogruta kommer upp där du uppdaterar postlistan genom att 
klicka på OK. Om du ångrar dig så klickar du på Cancel eller på krysset uppe i 
dialogrutans högra hörn.

20.12.2 Godkänn tidigare datums postlista
Om du av någon anledning inte godkänt en postlista från ett tidigare datum så 
går det att göra i efterhand.

1. Öppna Sök post
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2. Ange för vilket diarium du vill göra sökningen i listrutan Diarium.
3. Skriv in från och till reg. datum och klicka på Sök. 
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4. De handlingar som matchade din sökning visas nu i sökvyn.
5. För att godkänna postlistan klickar du på knappen Godkänn postlista [51].

Du kan se på färgen på knappen om postlistan har blivit godkänd eller inte:

 - postlistan är inte godkänd

 - postlistan har blivit godkänd
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20.13 Sök post
I vyn Sök post kan du söka handlingar genom att skriva in och välja olika 
sökkriterier. När du skrivit in något sökkriterium klickar du på knappen Sök. 
De handlingar som hittas listas under sökformuläret.

Läsrättighet till en handling är ett minimikrav för att den handlingen ska listas 
bland sökträffarna.

Sökning på utgående handlingar skiljer sig från sökning på inkomna och 
upprättade handlingar när man söker på In/Ut datum. För att få träff i 
sökresultatet för utgående handlingar vid sökning på In/Ut datum måste 
tillkomst Ut väljas. 

Väljer man att söka på Registreringsdatum får man träff på samtliga 
In/Ut/Upprättad handlingar.

Du kan också söka med hjälp av huvudmenyn. Klicka på Sök och sedan på 
Handling. Se även avsnitt 23 – Sök.

20.14 Skriva ut postlista
För att skriva ut postlistan klickar du på knappen Skriv ut postlista. För att alla 
handlingar i postlistan ska skrivas ut måste A) listan vara godkänd och B) varje 
handling ha rutan för publicering ikryssad. Anledningen till att handlingarna 
måste vara publicerade är att syftet med utskrifterna är att t ex kunna skicka 
utdrag till journalister eller andra personer som kan tänkas vilja se ett utdrag. 
Om du vill använda postlistan på något mindre traditionellt sätt 
rekommenderar vi i sådana fall att du gör en rapport för att erhålla önskad 
information.

20.15 Diarieföra dokument och e-post
Det är även möjligt att diarieföra dokument och epost. Det finns två sätt att 
göra detta, dels från startsideboxen Dokument, dels från en dokumentmapp. 

20.15.1 Diarieför dokument eller epost på startsidan
Gör så här för att diarieföra ett dokument eller epost på startsidan:
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1. Gå till startsideboxen Dokument, högerklicka på dokumentet eller mailet 
och välj Diarieför [55] på snabbvalsmenyn. 

För epost ser snabbvalsmenyn ut som följer:

2. Ange vilket diarium [56] dokumentet eller mailet ska tillhöra. I fältet 
Meddelande till registrator skriver du vid behov ett meddelande. Klicka på 
knappen Skicka till diariet [57]. Klicka på Avbryt om du ångrar dig.
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3. Ett mail med bilagor kan endast diarieföras om bilagorna är klassade som 
dokument i Platina. Om så inte är fallet visas ett felmeddelande:

4. Dokumentets ikon har nu ändrats till .i både startsideboxen Dokument 

och i din dokumentmapp,

5. För att se dokumentet eller mailet i Postlistan, väljer du alternativet 
Registrering på toppmenyn Registrering. 

6. I vyn Registrering har nu en handling (kopplat till dokumentet eller e-
postmeddelandet) lagts till. För vidare information om hur man diarieför 
en handling se avsnitt 20.5 – Diarieföra en handling. 

7. Om ett mail har skickats till registraturen för diarieföring sätts per 
automatik ämnesraden till Rubrik och avsändarens e-postadress till 
Avsändare/Mottagare.
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Obs: Om e-postmeddelandet har bilagor skapas en ny handling för varje 
bilaga. Varje bilaga kopplas till den nyligen skapade handlingen. 
Systeminställningen Mail_UseAppendixOnJournalization avgör om 
handlingarna som har skapats ska kopplas till e-postmeddelandets handling 
som bilagor.

20.15.2 Diarieföra dokument eller epost från en dokumentmapp
Från en valfri dokumentmapp med dokument (t ex Mina dokument), 
högerklickar du på dokumentet eller mailet. Välj Diarieför på snabbmenyn.

Följ sedan instruktionerna från punkt 2 – 5 under 20.15.1 – Diarieför 
dokument eller epost på startsidan.

20.15.3 Diarieföra ett dokument eller e-postmeddelande direkt i det 
diarieförda ärendet
I en dokumentmapp under ett diariefört ärende (t.ex. Arbetsdokument) 
högerklickar du på ett dokument eller e-postmeddelande och väljer sedan 
Diarieför på snabbmenyn.
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Hur efterföljande scenario ser ut beror på om du har rätt att direktdiarieföra 
dokument i systemet eller inte. Det är i sin tur avhängigt av din 
åtkomstbehörighet och roll i systemet.

Direktdiarieföring kan göras om följande villkor har uppfyllts (vilket i sin tur 
beror på om du är handläggare för det diarieförda ärendet eller inte):

 Du är handläggare för det diarieförda ärendet, du har skrivbehörighet till 
diariet som ärendet hör till och du har diarieföringsbehörighet till diariet 
som det valda diarieförda ärendet hör till.

 Du är inte handläggare för det diarieförda ärendet, men du har Full 
Kontroll över det diarieförda ärendet, du har Full Kontroll över diariet som 
ärendet hör till och du har diarieföringsbehörighet till diariet som det 
diarieförda ärendet hör till.

Om du är behörig att direktdiarieföra dokument öppnas handlingskortet. När 
du registrerat alla nödvändiga metadata på handlingskortet och sedan sparar, 
kopplas dokumentet till den nyligen skapade handlingen och diarieförs inom 
ärendet. 

Om du inte är behörig att direktdiarieföra utför du steg 2-5 i avsnitt 20.15.1 – 
Diarieför dokument eller epost på startsidan.

20.15.4 Diarieföra ett e-postmeddelande direkt i det diarieförda 
ärendet
Det är möjligt att direktdiarieföra ett e-postmeddelande i det diarieförda 
ärendet (tillsammans med eventuella bilagor), när ett e-postmeddelande 
skickas.

Obs: den här funktionen är tillgänglig om MS Outlook används som e-
postklient i Platina (d.v.s. om systeminställningen 
Mail_UseMailClientInsteadOfPlatina är satt till true). Kontakta din 
systemadministratör om du vill ändra värdet för den här inställningen.

1. Öppna ett diariefört ärende och välj en av dokumentmapparna som 
skapades i ärendet, till exempel, mappen Arbetsdokument.

2. Klicka på knappen E-post i verktygsfältet, MS Outlook öppnas.
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3. Ange adress, ämne och meddelandet, bifoga eventuella filer och klicka på 
Skicka.

Obs: Om meddelandet innehåller en bild kommer den att laddas upp som 
ett separat dokument i Platina.

4. När meddelandet och alla bifogade filer har laddats upp till Platina, visas 
dialogrutan Diarieför där du anger eventuella metadata för den handling 
som kommer att skapas för det diarieförda e-postmeddelandet. 
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5. Som standard, ärvs namnet på Rubrik automatiskt från e-
postmeddelandets ämnesrad; Verksamhetskod ärvs från det diarieförda 
ärendet. Du kan redigera alla fält vid behov. 

6. Ange en kort beskrivning av dokumenten som ska diarieföras i textrutan 
Beskrivning. 

7. Välj handlingstyp i listrutan Handlingstyp. Handlingstyper som relaterar 
till den valda verksamhetskoden och det överordnade ärendets ärendetyp 
finns i listrutan Handlingstyp. 

8. Välj nivå på Personuppgifter och Sekretess om det behövs. När Sekretess-
klassificering har gjorts visar fältet Paragraf listan över konfidentiella 
paragrafer som finns tillgängliga i systemet. Klicka på relevant paragraf för 
att välja den.

9. I rutan för sändare/mottagare visas inloggningsnamnet för den användare 
som initierade diarieföringen. Du kan ange ett annat värde om du vill.

10. Klicka på knappen Diarieför för att slutföra processen. Knappen Diarieför 
är gråmarkerad tills alla obligatoriska fält har fyllts i. Alla fält som är 
obligatoriska är markerade med en röd asterisk. Om du klickar på 
Diarieför ej, kommer e-postmeddelandet och dess bilagor lagras i Platina i 
det diarieförda ärendet; e-postmeddelandet skickas men kommer inte att 
diarieföras. Du har möjlighet att diarieföra dem vid ett senare tillfälle i 
sådana fall.

När Platina har slutfört diarieföringen av e-postmeddelandena och deras 
eventuella bilagor, skapas en separat handling för var och en. Listan över 
handlingar finns tillgänglig för granskning i mappen handlingar under 
respektive diariefört ärende.
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Handlingar som skapats för bifogade filer kan antingen vara oberoende eller 
bilagor till huvudhandlingen som skapats med e-postmeddelandet som grund. 
Denna funktion regleras av systeminställningen 
Mail_UseAppendixOnJournalization. Kontakta din systemadministratör om 
du behöver ändra inställningen.

20.15.5 Diarieföra flera dokument och e-postmeddelanden
En handläggare med rättigheter att diarieföra till ett diarium, kan diarieföra 
flera dokument och e-postmeddelanden från det diarieförda ärendet. 

20.15.5.1 Diarieföra flera dokument och e-postmeddelanden från en trädstruktur

1. Öppna en mapp i det diarieförda ärendet. Ange vilka dokument och e-
postmeddelanden som ska diarieföras.

2. Välj Diarieför på snabbmenyn:

3. Om åtminstone ett av de markerade objekten är ett e-postmeddelande som 
innehåller bilagor visas följande meddelande:

Om du bara vill diarieföra objekten du markerade först, klickar du på 
Avbryt. 
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Om du vill diarieföra bilagorna till de markerade e-postmeddelandena, 
klickar du på OK. Om en bilaga är markerad för diarieföring och du klickar 
på OK, kommer bilagan att diarieföras endast en gång.

4. Välj huvuddokumentet från listan i dialogrutan som visas. De andra 
dokumenten kommer att diarieföras som bilagor till huvuddokumentet. 
För att diarieföra varje dokument som en oberoende handling, markerar 
du Ingen. 

Strukturen för handlingarna som skapas inom det diarieförda ärendet 
beror på valen du gjorde kring val av huvuddokument och värdet av 
systeminställningen Mail_UseAppendixOnJournalization (kontakta din 
systemadministratör om du behöver ändra värdet i systeminställningen). 
Strukturen, och dess begränsning till en nivå nedåt, gör att den skapas 
olika beroende på dessa faktorer:

a. Om ett huvuddokument markeras (oavsett värdet i 
Mail_UseAppendixOnJournalization), skapas en handling för 
diarieföring av huvuddokumentet, och de andra markerade 
dokumenten och e-postmeddelandena diarieförs som bilagor till den 
här handlingen. Eventuella bilagor till e-postmeddelandena diarieförs 
som separata bilagor på samma nivå som andra markerade objekt. Om 
ett e-postmeddelande med bilagor väljs som huvuddokument, 
diarieförs dess tillhörande bilagor som separata bilagor på samma nivå 
som de andra markerade objekten. 
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a. Om Ingen är markerat och 
Mail_UseAppendixOnJournalization är satt till true, kommer 
alla dokument och e-postmeddelanden att diarieföras som 
fristående handlingar. Bilagorna till e-postmeddelandena 
kommer dock att diarieföras som bilagor till e-
postmeddelandet. 

b. Om Ingen är markerat och 
Mail_UseAppendixOnJournalization är satt till false, 
kommer alla dokument, e-postmeddelanden med bilagor att 
diarieföras som fristående handlingar.

5. För att diarieföra dokumenten, klickar du på Nästa.
6. I Handlingskortet definierar du metadata för de handlingar som kommer 

att skapas för de diarieförda dokumenten.

Om du markerar Ingen i steg 4, inaktiveras fältet Rubrik och rubriken för 
det första dokumentet visas i fältet.
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Om du markerar ett huvuddokument, anges rubriken som är definierad 
på Handlingskortet som rubrik för handlingen som skapades för 
huvuddokumentet. Resten av handlingarna ärver rubrikerna från de 
kopplade dokumenten.

Om beskrivningen är definierad för dokumentet som diarieförs ärver 
handlingen beskrivningen från det kopplade dokumentet. Annars ärver 
handlingen beskrivningen som finns på Handlingskortet.

Resten av handlingens metadata definieras i Handlingskortet för alla 
handlingar som skapats för diarieföringen, inklusive Sekretess och 
Personuppgifter.

7. För att skapa handlingar med definierade metadata och för att diarieföra 
dokumenten inom dessa handlingar, klicka på OK.

20.15.5.2 Diarieföra flera dokument och e-postmeddelanden från startsidan

En handläggare med rättigheter att diarieföra kan även diarieföra flera 
dokument och e-postmeddelanden i mappar för ett diariefört ärende från 
startsidan.

1. Markera de dokument och e-postmeddelanden som du vill diarieföra i 
Dokument-boxen på startsidan.

Obs: Med Dokument-boxen kan du markera flera dokument och e-
postmeddelanden i olika mappar för samma diarieförda ärende och 
diarieföra dem tillsammans.

2. Följ steg 2–7 i avsnitt 20.15.5.1 – Diarieföra flera dokument och e-
postmeddelanden från en trädstruktur.
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Obs: Endast dokument och e-postmeddelanden som finns i samma 
diarieförda ärende kan diarieföras tillsammans. Om du väljer flera objekt 
från olika diarieförda ärenden och försöker diarieföra dem visas följande 
meddelande:

20.16 Visa ärende
När ett dokument är diariefört kan man navigera till ärendet kopplat till 
dokumentet.

Du kan visa ärendets egenskaper som dokumentet ligger under genom att 
högerklicka på dokumentet och välja Visa ärendets egenskaper [58] på 
snabbmenyn.

Du kan välja att visa en översikt över ärendet som dokumentet ligger under 
genom att högerklicka på dokumentet och välja Navigera till ärendet [59] på 
snabbmenyn.

20.17 Visa handlingar via ärende
För att se ett ärende, och de handlingar som är diarieförda under ärendet, så 
öppnar du ärendet, t.ex. från startsideboxen Ärenden. I informationsvyn till 
höger visas en översikt om ärendet samt vilka handlingar som är diarieförda 
under ärendet.
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För mer information om menyraden Översikt, Ärendekortsinfo, Anteckningar 
finns att läsa i avsnitt 26.3 – Skapa nytt diariefört ärende.

1. I mappstrukturen finns en mapp som heter Handlingar. Där finns alla 
handlingar som diarieförts inom ärendet. 

2. Längst upp i din handlingsmapp finns ett förstoringsglas [61]. Om du 
klickar på det fälls ett sökfält ut.

3. Här kan du söka lokalt bland dina handlingar.

4. Genom att dubbelklicka på raden för en handling öppnar du den. Du kan 
även högerklicka på raden och få fram en meny där du kan välja 
Egenskaper [62].

20.17.1 Förhandsvisa ett dokument kopplat till en handling
Med hjälp av förhandsvisningspanelen kan du förhandsvisa dokument 
kopplade till handlingar. Det gör att en genomgång av handlingar som har 
diarieförts inom ett ärende blir mycket smidigare.
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Obs: Minst läsbehörighet till handlingen är ett krav för att kunna förhandsvisa 
dess dokument. Är handlingen konfidentiell eller sekretessmärkt krävs Full 
Kontroll-behörighet.

Gör så här:

1. Öppna ett ärendekort och byt till fliken Information, eller öppna ärendet 
som toppnivåobjekt.

2. Öppna mappen Postlista-objekt.

3. Klicka på -knappen för att öppna förhandsvisningspanelen.
4. Markera en handling som har kopplade dokument du vill förhandsvisa.
5. Klicka på BLANKSTEG för att förhandsvisa dokumentet som är kopplat till 

den markerade handlingen. En progressindikator visas medan PDF-
konvertering av dokumentet pågår, och sedan visas dess innehåll i 
förhandsvisningspanelen.

Om du vill kan du justera förhandsvisningspanelens storlek genom att flytta 
muspekaren till dess konturer och använda dra-och-släpp

Klicka på verktygsknappen  igen om du vill stänga förhandsvisningspanelen.

20.18 Makulera handling
När en handling eller ett diariefört ärende har registrerats av misstag, så kan 
det makuleras. Objektet raderas inte från systemet, men byter status till 
Makulerat. Endast registratorer har rättighet att makulera ett objekt.

Beroende på systemets konfiguration finns följande alternativ när du 
makulerar ett objekt:

 Möjlighet att makulera ett objekt utan att uppge en orsak.
 Obligatoriskt att uppge en orsak till makulering. Detta alternativ fungerar 

om systeminställningen Discard_ShowDiscardReason är satt till true. 
Vänd dig till systemadministratören vid frågor.

Gör så här för att makulera ett objekt:
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1. Högerklicka på en handling och välj Makulera [63] på snabbmenyn.

2. Om ditt system har konfigurerats så att makuleringsorsaken inte behöver 
anges (dvs. Discard_ShowDiscardReason är satt till false), blir du 
ombedd att bekräfta att du vill makulera handlingen. Klicka på OK om du 
är säker eller på Avbryt om du ångrar dig.

3. Om ditt system har konfigurerats så att angivelse av makuleringsorsak är 
obligatorisk (Discard_ShowDiscardReason är satt till true) visas följande 
dialogruta. Välj en makuleringsorsak i listrutan.

4. I nästa dialogruta har du möjligheten att flytta över ett eventuellt kopplat 
dokument till en ny handling. Vill du göra det svarar du Ja och om inte 
svarar du Nej. Klicka på Avbryt för att avbryta.
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Obs: Alternativet du väljer används också för makulerade bilagor. 

Alternativet som väljs för ett kopplat dokument används även för en ev. 
maskad kopia.

Handlingen är nu makulerad, makuleringen innebär att alla medlemmar på 
handlingen utom Registratorerna och Root-administratören förlorar S och FK 
(skriv och full kontroll rättigheter) på handlingen.

En ny handling, identisk med den första, skapas i postlistan om du svarade Ja 
på frågan om att skapa en kopia. Ett eventuellt dokument frikopplas från den 
gamla handlingen och kopplas mot den nya om du valt detta. Den nya 
handlingen är inte diarieförd mot något ärende.

Dokumentet som tidigare var kopplat till den makulerade handlingen är nu 
kopplat till en ny handling och ordet [KOPIA] [65] före titeln på handlingen 
indikerar att det är ett dokument som frikopplats från en makulerad handling. 

Vid makulering av flera handlingar åt gången (exempelvis om det finns 
bilagor), så uppger man samma orsak för samtliga handlingar som makuleras.

När en orsak uppges i samband med makulering, kompletteras objektets titel 
med följande information: [MAKULERAT: ORSAK] Titel.

Om systemet har konfigurerats så att ingen makuleringsorsak behöver uppges, 
kompletteras objektets titel med följande information: [MAKULERAT] Titel.

När en handling eller ett diariefört ärende har makulerats, visas namnet på den 
som utfört makuleringen längst ner på handlingskoret eller ärendekortet 
bredvid etiketten Makulerat av.
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20.19 Gallra på handlingskortet
Gallringsregler administreras av behöriga personer genom menyn inställningar 
och administration. När en handling skapas och matchas mot en gallringsregel, 
så får handlingen ett preliminärt gallringsdatum. 

En handling kan också få sitt preliminära gallringsdatum satt av en behörig 
person som manuellt kopplar handlingen till en specifik gallringsregel. 

En behörig person kan också undanta en handling från gallring och då ange en 
förklaring till varför handlingen ska undantas. När en handling har gallrats av 
en behörig person så visas gallringsinformationen på handlingskortet.

Obs: Dessa instruktioner förutsätter att gallringsmodulen är aktiverad. 
Kontakta din systemadministratör om du har frågor.

20.19.1 Visa gallringsinformation på handlingskortet
Gör så här:

1. Visa handlingskortet för en gallrad handling.

2. Öppna fliken Gallring.
3. Överst på fliken Gallring visas ett Preliminärt gallringsdatumet för 

handlingen.
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4. Har handlingen gallrats så visas följande gallringsinformation under 
avdelningen Genomförd gallring:

 Gallringsdatum
 Gallring utförd av
 Gallrad enligt gallringsbeslut

20.19.2 Gallra enligt en specific gallringsregel
En behörig person kan välja att en handling ska gallras enligt en specifik 
gallringsregel och på så vis undanta den från alla andra gallringsregler. Denna 
funktion kan användas för t.ex. plockgallring.

Gör så här:

1. Öppna handlingskortet för en handling.

2. Öppna fliken Gallring.
3. Välj en specifik gallringsregel i listrutan Gallring genom hänvisning 

(gallringsregel).
4. Klicka OK eller Verkställ för att spara.
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5. Ett Preliminärt gallringsdatum sätts baserat på vald gallringsregel.

20.19.3 Undanta en handling från gallring
En registrator kan undanta en handling från gallring, trots att den matchar en 
gallringsregel).

Gör så här:

1. Visa handlingskortet för en handling.
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2. Öppna fliken Gallring på handlingskortet.
3. Markera kryssrutan Undatagen från gallring.
4. Lämna en förklaring i rutan Förklaring till undantag.
5. Klicka OK eller Verkställ för att spara.

20.19.4 Sätta från-datum för gallringsfristen
När en behörig person sätter upp gallringsregler så sätt även från vilket datum 
gallringsfristen ska räknas. Det kan exempelvis vara registreringsdatum, in-/ut 
datum, datum då ärendet avslutades eller datum att räkna gallringsfrist från.

Gör så här:

1. Visa ärendekort för ärendet där du vill ange datum för

2. Öppna fliken Gallring på ärendekortet.
3. Ange datum i Datum att räkna gallringsfrist från på ärendekortet.
4. Klicka OK eller Verkställ för att spara.

20.20 Anpassad kontroll av handlingsbilagor
Om du vill kan du koppla bilagor till en handling. Med den anpassade 
kontrollen av handlingsbilagor kan du koppla handlingar och dokument som 
bilagor till en vald handling. Kontrollen av handlingsbilagor är anpassad och 
finns därför inte på handlingskortet som standard. Kontakta din 
systemadministratör om den här kontrollen behövs på handlingskortet.

En bilaga kan vara ett dokument eller en handling (antingen diarieförd eller 
inte). Du kan koppla en bilaga till antingen en diarieförd eller icke-diarieförd 
handling. Alltså, bilagans relation definieras mellan huvudhandlingen och dess 
bilagor.

Varje bilaga som du kopplar till en diarieförd handling får ett unikt 
diarienummer. Alltså, samtliga bilagor till en diarieförd handling diarieförs 
också.

Obs: Samtliga exempel som illustreras i det här avsnittet är giltiga för följande 
värden i systeminställningarna:
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 Appendix_CopyAppendicesFromAddedObject ställs till false
 Appendix_RemoveAppendixAfterCopy stalls till false.

Om din Platina har konfigurerats med andra värden i dessa 
systeminställningar, så skiljer sig resultatet motsvarande.
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20.20.1 Koppla en bilaga
Gör följande för att koppla en bilaga till en handling:

1. I den vänstra panelen markerar du den handling som du vill koppla en 
bilaga till. Byt sedan till fliken Bilagor i den högra panelen. Du kan också 
högerklicka handlingen och välja Egenskaper på snabbmenyn, varefter du 
byter till fliken Bilagor på handlingskortet.

2. Klicka på knappen Sök och koppla bilaga för att söka bilagan som ska 
kopplas till handlingen.

3. När sökdialogen visas kan välja att söka efter en handling eller ett 
dokument (välj ett alternativ).

Väljer du alternativet Handling, så aktiveras dokumentsökfiltren Diarium, 
Postlista, Avdelning, Diarienummer och Registreringsdatum. Du kan söka 
både diarieförda och icke diarieförda handlingar. 

Väljer du alternativet Dokument, så aktiveras dokumentsökfiltren Titel, 
Dokumentnummer och Endast sökning på toppnivå.



Platina 7.1 – Användarmanual

© Formpipe Software AB. All rights reserved. 314 (488)

När du har angett dina sökningsrelevanta kriterier klickar du på Sök.

4. I träfflistan väljer du ut objektet som ska kopplas till handlingen och sedan 
klickar du på OK för att bekräfta.
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Objektet visas nu i listan Kopplade bilagor.

Om handlingen som du vill koppla bilagan till ligger under ett diariefört ärende 
där det finns ytterligare handlingar, så listas även alla handlingar i det 
diarieförda ärendet under Alla handlingar under samma ärende. Därifrån är 
det bara att markera och klicka på knappen Koppla.
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Resultatet av kopplingen beror på följande villkor:

 om handlingen som du vill koppla bilagan till är diarieförd eller inte.
 om du kopplar en handling eller ett dokument
 om handlingen som kopplas är diarieförd eller inte och om den har bilagor 

eller inte.

I följande avsnitt beskrivs de olika scenarios när du kopplar bilagor mot 
bakgrunden av dessa villkor.

20.20.2 Koppla handling till icke-diarieförd handling
När du kopplar en diarieförd eller icke-diarieförd handling (antingen med eller 
utan bilagor) till en icke-diarieförd handling, så kopplas handlingen som bilaga 
utan ändringar. Det skapas alltså bara en appendixrelation mellan 
handlingarna.

20.20.3 Koppla icke diarieförd handling till diarieförd handling
När du kopplar en icke-diarieförd handling till en diarieförd handling, visas 
följande meddelande. 
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Klicka på Cancel om du ångrar kopplingen.

Klicka på OK om den valda handlingen ska kopplas som bilaga och diarieföra 
under samma ärende. Om handlingen som kopplas saknar metadata som krävs 
för diarieföring, så ärvs dessa från huvudhandlingen. Om den bilagda 
handlingen redan har egna metadata, så skrivs dessa inte över. 

20.20.4 Koppla diarieförd handling till diarieförd handling
Om du försöker koppla en diarieförd handling (utan bilagor) som en bilaga till 
en annan handling som också är diarieförd, visas följande meddelande

:

Välj Cancel om du ångrar dig.

Välj OK för att koppla den valda handlingen som bilaga. Systemet skapar en 
kopia på handlingen som ska kopplas, och kopplar den sedan som bilaga till 
huvudhandlingen. Dessutom diarieförs den under samma ärende där 
huvudhandlingen är diarieförd.

Kopior på handling får samma kopplade dokument och maskade kopior samt 
samma publiceringsstatus som de ursprungliga.
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Två loggposter skapas, en för kopian och en för originalet:

 Den första loggposten informerar om att en handling har skapats som en 
kopia. 

 Den andra loggposten informerar om att objektet har kopierats och 
kopplats som bilaga till en annan handling. 

20.20.5 Koppla handling med bilagor till diarieförd handling
När du initierar koppling av en handling med bilagor till en diarieförd 
handling, visas följande meddelande:

 Välj Avbryt om du ångrar dig.
 Välj Ja för att koppla och diarieföra den valda handlingen, inklusive dess 

bilagor.
 Välj Nej om bara den valda handlingen ska kopplas och diarieföras, utan 

bilagor.

Om du väljer Ja och om en del av handlingarna som ska diarieföras inte har 
alla metadata som krävs för diarieföring, visas följande meddelande:
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Väljer du Cancel utförs ingen diarieföring.

Väljer du OK ärver handlingen som ska kopplas (plus bilagorna) sina metadata 
från huvudhandlingen. Systemet diarieför sedan handlingen (inklusive bilagor) 
under samma ärende där huvudhandlingen är diarieförd. Om det redan finns 
diarieförda bilagor när den här kaskaddiarieföringen genomförs, så skapar 
systemet en kopia av handlingen och kopplar denna som bilaga, samt diarieför 
den under samma ärende där huvudhandlingen är diarieförd. Det innebär att 
den initiala kopplingen till den diarieförda bilagan tas bort – endast kopian 
kopplas som bilaga. 

Kopior på handling får samma kopplade dokument och maskade kopior samt 
samma publiceringsstatus som de ursprungliga.

Den här åtgärden lämnar sina spår i loggposter som skapas för båda 
handlingar: den initialt diarieförda bilagan och skapade kopia.

20.20.6 Koppla dokument till icke-diarieförd handling
När du kopplar ett dokument till icke-diarieförd handling, skapas en icke-
diarieförd handling som innehåller följande metadata:

 Titel – dokumentets titel.
 Reg.-datum – som är datum för kopplingen.
 Diarium, Postlista, Skapat, Verksamhetskod, Handlingstyp, Beskrivning, 

Handläggare, Sändare/Mottagare och In/Ut-datum ärvs från 
huvudhandlingen.

När du kopplar et dokument till en handling visas ett bekräftelsemeddelande. 
Klicka på OK för at bekräfta eller på Avbryt för att avbryta.

Dokumentet kopplas till den nyligen skapade handlingen, som i sin tur blir 
bilaga till huvudhandlingen.

För dokumentet som du har kopplat till en icke-diarieförd handling, så visas en 
handlingsikon i dokumentmappen på toppnivå.
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20.20.7 Koppla dokument till diarieförd handling
När du kopplar ett dokument till en handling som är diarieförd, visas följande 
meddelande:

 Titel – dokumentets titel.
 Reg.-datum – som är datum för kopplingen.
 Diarium, Postlista, Skapat, Verksamhetskod, Handlingstyp, Beskrivning, 

Handläggare, Sändare/Mottagare och In/Ut-datum ärvs från 
huvudhandlingen.

Dokumentet kopplas till den nyligen skapade handlingen, som i sin tur kopplas 
som bilaga till den diarieförda huvudhandlingen. Dessutom diarieförs den nya 
handlingen under samma ärende som huvudhandlingen. 

Dokumentet som du har kopplat till handlingen viss inte längre i 
dokumentmappen på toppnivå. Däremot skapas en genväg till handlingen i den 
dokumentmappen, under förutsättning att systeminställningen 
Diary_CreateShortcutToDeedWhenJournalizeDocument är satt till true. 

20.20.8 Makulera bilaga
Då bilagor diarieförs när de kopplas som bilaga till en huvudhandling, kan de 
inte raderas. Däremot kan de makuleras.
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Du kan makulera en bilaga genom att markera den i listan Kopplade bilagor på 
handlingskortets Appendix-flik och klicka på knappen Makulera bilaga. Ett 
annat sätt är att högerklicka bilagan och välja Makulera på snabbmenyn.

När du i egenskap av registrator makulerar en handling, visas följande 
meddelande:

 Klicka på Avbryt om du ångrar dig.
 Klicka på OK för att genomföra makuleringen. Följande meddelande visas

Om du väljer Ja sker kopiering av hierarkin mellan huvudhandlingen och dess 
bilagor till icke-diarieförda kopior av handlingen. Därefter kaskadmakuleras 
den valda handlingen, inklusive bilagor.

Om du väljer Nej sker kaskadmakulering av den valda handlingen (med 
bilagor) utan att skapa några diarieförda kopior. 

Obs: Meddelandet visas bara en gång, men åtgärden du väljer kommer att 
användas för att makulera handlingen och dess bilagor.
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20.21 Skriva ut en eller flera handlingar
Om du vill kan du skriva ut en eller flera handlingar som du markerat på 
egenskapskortet tillhörande ett diariefört ärende, ungefär som du kan markera 
och skriva ut enstaka handlingar. Det kan du göra i någon av följande vyer:

 Registrering
 Dagens postlista
 Sök
 Startsidan/Idag-arean

Obs: Är en handling klassificerad med svag eller stark sekretessnivå eller 
känslig personuppgiftsnivå, krävs FK-behörighet för att kunna skriva ut den. 
Om du har läs-eller skrivbehörighet kan utskrift ske beroende på om 
handlingen har en publicerad maskad kopia eller inte (se avsnitt 20.8.1 – Visa 
kopplat dokument).

En handling som har makulerats eller arkiverats kan heller inte skrivas ut.

Gör följande för att skriva ut fler markerade handlingar:

1. Markera flera handlingar på egenskapskortet till ett diariefört ärende.
2. Högerklicka markeringen och välj alternativet Skriv ut på snabbmenyn.

Markerar du en handling i en komprimerad trädstruktur markeras 
samtliga underordnade bilagor automatiskt. Är trädstrukturen 
expanderad, alltså om bilagorna är synliga, så markeras bilagorna inte 
automatiskt. Sedan är det bara för dig att markera de bilagor som ska 
skrivas ut. 

3. Följ instruktionerna på skärmen för att skriva ut.

Samtliga markerade dokument och handlingar som har kopplade dokument 
kopplas till en stor PDF-fil som sedan skickas till skrivaren. Utskriften kan 
avbrytas men inte PDF-konverteringen. 

Om handlingen har bilagor och du har markerat några av dem för utskrift, så 
placeras dessa efter den övergripande handlingen i det utskrivna dokumentet.

Obs: Skulle en markerad handling ha personuppgifts-/sekretessbegränsningar, 
så visas ett kort meddelande om detta.
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21 Aktivitetshantering
Platinas aktivitetshantering förenklar hanteringen av och ger en bra kontroll 
över olika aktiviteter på ett företag. Du kan själv skapa nya aktiviteter som 
besök, möten, telefonsamtal, klientpresentationer, liggare, seminarier, One-on-
One och annat. 

Du kan även få fram en lista på redan registrerade aktiviteter. Genom olika fält 
som fylls i vid skapandet av nya aktiviteter så kan du på ett lättöverskådligt sätt 
se information om genomförda eller planerade aktiviteter.

21.1 Skapa ny aktivitet
Du kan skapa en ny aktivitet på två olika sätt; generellt eller via ett företag.

21.1.1 Skapa ny aktivitet generellt
1. Välj Ny aktivitet på Ny-menyn.

Obs: Alternativet Ny aktivitet visas inte som standard på menyn Ny. Tala 
med systemadministratören om du saknar detta alternativ.

Ett nytt fönster indelat i fälten Rapport [2] och Företagsinformation [3] 
visas. Här ska du välja vilken typ av aktivitet som du vill skapa och sedan 
fylla i information om den.
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2. Välj vilken typ av aktivitet du vill skapa i listrutan Typ [4]. De typer som 
finns att välja på är: Annat, Besök, Köpsignal, Liggare samt Telefon.

3. Den högra delen i Rapport kan se lite annorlunda ut beroende på vilken typ 
av aktivitet du har valt. När du har valt en aktivitet där datum visas, är 
dagens datum [5] alltid automatiskt ifyllt. Det kan du enkelt ändra genom 
att klicka på kalenderknappen till höger om datumet, alternativt genom att 
skriva in ett nytt datum direkt i textrutan. Fyll i önskad information i 
övriga textrutor [6] i fältet.
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4. I Företagsinformation söker du fram det företag som du vill koppla 
aktiviteten till. Du kan ange företagsnummer och/eller företagsnamn och 
sedan klicka på Sök [7]. Har du angett ett företagsnummer som finns 
registrerat så blir företagsnamnet automatiskt ifyllt när du klickar på Sök 
och vice versa. 

5. Om du klickar på Sök utan att ha fyllt i några sökkriterier så visas en 
listruta [8] som innehåller alla registrerade företag

6. Välj kontaktperson i listrutan Kontaktperson, alternativt skriv in en annan 
kontaktperson i textrutan Annan.

7. För att spara aktiviteten så klickar du på knappen Verkställ längst ner till 
vänster.

8. Stäng fönstret genom att klicka på knappen OK nere till vänster.
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22 Ta bort och återställa objekt
I Platina finns det en Papperskorg. Härifrån kan borttagna objekt återställas 
eller raderas permanent. 

Obs: ett objekt som är borttaget från papperskorgen försvinner inte permanent 
från systemet utan kan återställas av administratören.

22.1 Papperskorgen
Papperskorgen [1] hittar du längst ner till vänster i Platina. Den är synlig så 
länge en intern användare är det aktuella toppobjektet (på bilden nedan är den 
interna användaren Tobias Norrfors).

Fältet för Papperskorgen visar om det finns filer i Papperskorgen och i sådana 
fall hur många. Visas inte papperskorgen, kontakta er systemadministratör.

22.1.1 Visa objekt i Papperskorgen
Klicka på Papperskorgen-ikonen [1] för att visa de objekt som finns i den. Ett 
objekt hamnar i Papperskorgen om du som användare, från någon vy i Platina, 
väljer att ta bort det.
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22.1.2 Ta bort objekt
För att ta bort ett objekt från listan i Papperskorgen måste du först markera det 
[2]. Vill du ta bort flera objekt markerar du alla de önskade objekten. Klicka 
sedan på knappen Ta bort [3].

Du får då ett bekräftelsemeddelande. Svara OK om du vill utföra handlingen 
eller Cancel om du vill avbryta.
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22.1.3 Återställa objekt
I Papperskorgen kan du även återställa objekt som hamnat där. Det betyder att 
det objekt som nu ligger i Papperskorgen kommer att återgå till den plats, i 
Platina, det tidigare låg på innan du valde att ta bort det. När du pekar på ett 
objekt visas en s.k. tooltip (förklaring) som beskriver var objektet tidigare låg.

För att återställa ett objekt från listan i Papperskorgen måste du först markera 
det [4]. Vill du återställa flera objekt markerar du alla de önskade objekten. 
Klicka sedan på knappen Återställ [5].

Du får då frågan ”Vill du återställa detta objekt?”. Svara OK om du vill utföra 
handlingen eller Cancel om du vill avbryta.
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23 Sök
Detta kapitel handlar specifikt om Objektssöken i Platina, men samma 
förfaringssätt kan generellt användas till alla de olika sökfunktionerna som 
finns på Sök-menyn i Platina. För information om snabbsökningsfunktionen, 
se kapitel 2.7.2 – Snabbsökning.

Genom att använda Sök-menyn kan du söka efter olika objekt i Platina. Du kan 
utföra olika typer av sökningar: standard sökning, avancerad sökning, sökning 
på nyckelord samt sökning genom sparade favoriter.

Klicka på Sök på Platinas toppmeny och välj alternativet Objekt [1].

Ett sökfält visas med en menyrad där du kan göra olika typer av sökningar: 

 Standardsökning
 Avancerad sökning
 Sökning på nyckelord
 Sökning genom favoriter.

23.1 Standardsökning
När menyn sök objekt öppnas är alltid standardsökningen vald.

1. Alternativet Standard på menyraden är fetstilt, vilket indikerar att det är 
standard. Det finns tre fält: Grunddata [2], Kategorisering [3] och 
Sökresultat [4].

2. I sökfönstret kan du söka på objekt-ID, titel, beskrivning och fritext. I 
listrutan Modul väljer du vilket/vilka objekt som du vill inkludera i 
sökningen. 
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3. Om du vill söka objekt som har någon speciell status så väljer du den i 
listrutan Status [5].

4. I listrutorna Kategori [6] och Organisation [7] kan du välja att söka på en 
viss kategori eller underkategori samt organisation och underorganisation.

5. När du har fyllt i relevanta sökkriterier för de objekt som du vill få fram så 
klickar du på knappen Sök [8].

6. Du kan även välja att söka utan att fylla i några sökkriterier men bör då 
tänka på att den sökningen kan ta längre tid eftersom de kan innehålla 
många objekt. Du kan dock välja hur många objekt som ska visas vid din 
sökning genom att i listrutan Visa välja om 100, 1000 eller Alla objekt ska 
visas. 
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7. De/det objekt som matchade din sökning kommer fram i en lista [9]. 
Härifrån kan du nu genom att dubbelklicka eller högerklicka någonstans 
på raden för ett objekt utföra olika funktioner, beroende på vilket objekt 
det är och vilken behörighet du har.

8. Om du enkelt vill söka utifrån samma sökkriterier flera gånger, så kan du 
spara din sökning som en favorit. Välj fliken favorit och skriv in ett namn 
och en beskrivning och klicka på knappen Spara favoriter [10]. Den 
sparade favoritsökningen visas nu i rutan Favoritsökningar (se nedan).

9. Du kommer sedan åt dina favorit- sökningar via fliken Favoriter.
10. Om du på ett snabbt sätt vill starta en ny sökning, klicka på knappen Rensa 

[11] Listan med matchade objekt töms då och dina inskrivna sökkriterier 
raderas.
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23.1.1 Information från fältet beskrivning i kolumnen Attribut

I sökvyn visas attributet  för vissa objekt och det innebär att text finns i 
fältet beskrivning, om man för muspekaren över detta ”i” [12] visas innehållet i 
fältet beskrivning. 

23.1.2 Fritextsökning
Vid sökning kan man använda sig av så kallad fritextsökning. Man kan använda 
sig av fritextsökningen på flera olika sätt. Det finns operatorer som kan 
användas för att försäkra sig om att ett eller flera ord återfinns eller utesluts 
och inte bör finnas med i sökningen. För att fritextsökningen ska fungera måste 
du ange minst två tecken. Om fler än ett ord används kommer systemet 
automatiskt att sätta ”-tecken runt orden, t.ex. kommer dokument kommun 23 
bli ”dokument” OR ”kommun” OR ”23”.

Alla sökalternativ (Objekt, Dokument, Ärende, osv) på sökmenyn innehåller ett 
fritextsökfält. Dokument och Handling innehåller även ett separat 
”Dokumentinnehåll”-fält. Övriga sökalternativ inkluderar innehållssök i 
fritextsökningen.

Fritextsökfältet söker på rubrik, beskrivning och skapare. Där utöver sker 
sökning på ett antal fält, men vilka fält det är beror på vilket objekt du söker 
efter och om det är gjort några anpassningar. Prata med din administratör för 
mer information.

23.1.3 Kortkommandon
Kortkommandon kan användas för att snabba upp hanteringen av en sökning.

Alt + S – Utför sökningen

Alt + R – Rensar sökfälten.
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23.2 Operatorer
Med hjälp av operatorer kan man mer detaljerat välja vilka ord som ska finnas 
med i det dokument som eftersöks. Operatorerna AND, OR, och * fungerar i 
alla sökfält under Standard-fliken.

AND-villkor (och)

AND används för att beskriva vilka ord som ska finnas med i dokument, 
exempelvis om man söker efter ett dokument som ska innehålla två eller fler 
ord så skriver man ord and ord and ord osv. Denna operator måste stå fritt för 
att fungera, m a o ha ett blanksteg före och efter operatorn.

OR-villkor (eller)

OR används om något av flera ord ska finnas, exempelvis om man söker efter 
ett dokument som innehåller antingen ett ord eller ett annat så skriver man ord 
or ord or ord osv. Denna operator måste stå fritt för att fungera, m a o ha ett 
blanksteg före och efter operatorn.

AND-NOT-villkor (och inte)

AND NOT används när man vill utesluta dokument som innehåller ett visst 
ord. Exempelvis så skriver man in det ord som man vill dokumentet ska 
innehålla och sedan det ord som inte får finnas med ord and not ord. Denna 
operator måste stå fritt för att fungera, m a o ha ett blanksteg före och efter 
operatorn.

Symboler

Det går även bra att använda symbolerna för & (and), | (or) och &! (and not) 
vid sökningen.

NEAR-villkor (nära)

Det finns även möjlighet att söka på ord som befinner sig på ett kort avstånd till 
varandra genom att använda sig av operatorn NEAR. Skriv in orden med 
operatorn NEAR mellan dem så får man ut dokument som innehåller de bägge 
orden på ett mindre avstånd från varandra. Kan användas om man till exempel 
bara kommer ihåg ett namn och en titel. Symbolen ~ kan användas istället för 
ordet NEAR.

Citationstecken och Asterisk

När man söker efter ett dokument, oftast med ett visst innehåll, kan det 
innehålla olika variationer av ett ord. För att slippa gissa på alla vilka varianter 
som just det dokumentet kan innehålla kan man med hjälp av *, exempelvis 
”bygg*”, få upp alla dokument som innehåller ord som börjar på ”bygg”, 
exempelvis byggnation, byggnad osv. 
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Operator Villkor

- fältet ska vara tomt i databasen

!- fältet ska INTE vara tomt i databasen

AND, och, &, && logisk och-funktion - går bra med både stora och 
små bokstäver

OR, eller, |, || logisk eller-funktion - går bra med både stora och 
små bokstäver

! logisk icke-funktion, går att sätta framför enskilda 
villkor och villkorsgrupper

() villkorsgrupp, i dessa lägger man villkor och 
logiska operatorer

"flera ord" villkorssträng/fras med citationstecken

Ord villkorssträng utan citationstecken

* motsvarar 0 eller flera obestämda bokstäver i en 
villkorssträng. Kan endast användas i slutet av ett 
ord. 

~ Om du vill söka efter ord som är nära varandra

23.3 Avancerad sökning
1. Klicka på Avancerad på menyraden. Då visas ett sökfält [13].

2. Du kan söka på ägare och namn på den person som har skapat eller 
modifierat objektet. 
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3. I textrutorna Skapelsedatum Från/Till och Modifieringsdatum Från/Till 
kan du genom att skriva in datum, söka objekt som har blivit skapade eller 
modifierade inom ett visst tidsintervall. Du kan även söka på objekt vars 
giltighetstid går ut inom ett givet intervall.

Du kan även välja att söka efter dokument med ett visst attribut. Klicka i 
den vita rutan till vänster om en symbol för att få den markerad. För att 
avmarkera så klickar du i rutan en gång till.

Även Plats finns som ett sökalternativ.



Platina 7.1 – Användarmanual

© Formpipe Software AB. All rights reserved. 336 (488)

23.3.1 Symbolernas betydelse 

Söker utcheckade objekt

Söker objekt med tillhörande anteckningar

Söker objekt med godtycklig process kopplad. För att begränsa sökningen till 
objekt med en specifik process kopplad, markera först kryssrutan och klicka 
sedan på förstoringsglaset för att få fram följande dialogruta och välja en 
process:

Söker arkiverade objekt

Söker makulerade objekt

1. När du har fyllt i relevanta sökkriterier för de objekt som du vill få fram så 
klickar du på knappen Sök.

2. Det/de objekt som matchade din sökning kommer fram i en lista. Härifrån 
kan du nu genom att dubbelklicka eller högerklicka någonstans på raden 
för ett objekt utföra olika funktioner, beroende på vilket objekt det är och 
vilken behörighet du har.

3. Om du på ett snabbt sätt vill starta en ny sökning, klicka på knappen 
Rensa. Listan med matchade objekt töms då och dina inskrivna 
sökkriterier raderas.
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23.4 Sökning på nyckelord
Du kan söka objekt med hjälp av nyckelord som är kopplade till objektet. 

1. Klicka på Nyckelord på menyraden. Ett sökfält kommer då fram.

2. I listrutan Ordlista [14] väljer du från vilken ordlista du vill hämta 
nyckelorden. 

3. Om du vill få fram alla nyckelord från den ordlista du har valt så klickar du 
på knappen Sök [15] direkt. Du kan även skriva in ett sökord i textrutan 
Sökord och sedan klicka på Sök [15] alternativt klicka direkt på Sök [15] för 
att visa alla nyckelord.  

4. I rutan Nyckelord [16] ser du de/det nyckelord som matchade din sökning.  
Du ska nu välja det/de nyckelord som du vill söka objekt med. Markera 
nyckelordet. Klicka sedan på Lägg till-knappen [16].

5. Det valda ordet har nu hamnat i den högra rutan [17]. Du kan på samma 
sätt lägga till ytterligare nyckelord. 

6. Genom att markera ett nyckelord i den högra rutan och klicka på Ta bort-
knappen tar du bort nyckelordet från rutan.
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7. När du har det/de nyckelord som du vill söka objekt med i den högra rutan 
klickar du på knappen Sök [18].

8. Det/de objekt som matchade dina nyckelord kommer fram i en lista. 
Härifrån kan du nu genom att dubbelklicka eller högerklicka någonstans 
på raden för ett objekt utföra olika funktioner, beroende på vilket objekt 
det är och vilken behörighet du har.

9. Om du på ett snabbt sätt vill starta en ny sökning - klicka på knappen 
Rensa. Listan med matchade objekt töms då och dina inskrivna 
sökkriterier raderas.

23.5 Publicera favoritsökningar
Du kan dela ut dina favoritsökningar till andra personer och grupper (se avsnitt 
23.1 – Standardsökning för information om att spara en favoritsökning). Gör 
följande om du vill publicera en favoritsökning:

1. Öppna Favorit-fliken på Sök-formuläret.
2. Ange i rutan Favoritsökningar vilken sökning du vill publicera. 
3. Ange i dialogrutan Sök medlemmar vilken person eller grupp du vill dela ut 

din favoritsökning till.

Använd fälten högst uppe i dialogrutan om du vill hitta en viss person eller 
grupp. Klicka på Sök.
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4. I rutan Sökresultat dubbelklickar du på önskad person eller grupp, som då 
visas i rutan Medlemmar.

5. Klicka nu på Spara medlemmar, så publiceras favoritsökningen till de 
utvalda medlemmarna.

När favoritsökningen har publicerats, får de angivna medlemmarna ett 
meddelande till sin Påminnelser-box på Startsidan. För mer information, se 
kapitel – 14 Påminnelser.

När du lägger till och sparar grupper eller medlemmar (i rutan Medlemmar), 
som kanske delvis sammanfaller med personer som redan har tillgång till din 
favoritsökning, så får endast de tillkommande (nya) medlemmarna en 
påminnelse.

Obs: När du skapar en favoritsökning för en viss objekttyp (dokument, ärende 
e.d.) så blir sökningen bara tillgänglig via sökformuläret för just den specifika 
objekttypen. Om du t.ex. öppnar ett dokumentsökningsformulär (via 
Sök/Dokument) och skapar en favoritsökning för dokument, så blir denna 
endast tillgänglig via fliken Favoriter i Dokumentsökningsformuläret.

Av den anledningen kan det vara klokt att namnge en favoritsökning så att 
objekttypen framgår (dokument, ärende, e.d.), eftersom det ger andra 
användare en indikation på var de kan hitta favoritsökningen.

Om du vill sluta dela en favoritsökning med en viss person eller grupp, så tar 
du bort dennes namn från rutan Medlemmar. Gör så här:

6. Dubbelklicka posten i rutan Medlemmar.
7. Klicka på Spara medlemmar.
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23.6 Söka med hjälp av en favoritsökning
För information om att spara en favoritsökning, se avsnitt 23.1 – 
Standardsökning)

För information om att publicera en favoritsökning, se avsnitt 23.5 - Publicera 
favoritsökningar.

Så här utför du en sökning med hjälp av en favoritsökning:

1. Öppna fliken Favoriter i Sökformuläret.
2. Ange i rutan Favoritsökningar vilken sökning du vill utföra.

3. Klicka på knappen Ladda & sök för att ladda in favoritsökningens 
sökkriterier och för att visa sökresultatet i rutan nedanför. Sökkriterierna 
laddas och Standard-fliken öppnas automatiskt. 

Om du bara vill ladda in favoritsökningens sökkriterier för att kunna ändra 
dem (dvs. för att lägga till nya sökkriterier eller för att ändra befintliga), så 
klickar du istället på Ladda-knappen. Sökkriterierna laddas och Standard-
fliken öppnas automatiskt. Klicka på Sök för att visa sökresultatet enligt de 
inladdade sökkriterierna.

Så här tar du bort en favoritsökning:

1. Ange i rutan Favoritsökningar vilken sökning du vill ta bort. 
2. Klicka på Ta bort och bekräfta.

Obs: Det går endast att ta bort favoritsökningar som du själv har skapat. 
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23.7 Dölja sökformuläret
1. När du har genomfört en sökning, kan du enkelt klicka på Dölj [23] för att 

dölja sökformuläret.

2. Vill du se sökformuläret igen klickar du på Visa [24].
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23.8 Avbryta sökning
När du utgör en sökning som tar längre än en sekund att genomföra, visas en 
Avbryt-knapp mitt i sökträffrutan för att ge dig möjligheten att avbryta 
sökningen. 

23.9 Delsöka
Med funktionen delsök kan man göra en valfri sökning och utifrån den 
sökningen använda sig av ytterligare sökkriterier för att på nytt söka bland de 
objekt som man redan fått fram i den första sökningen. 

23.9.1 Växla mellan olika lägen
1. Det finns två knappar i sökfönstret för att kunna välja sökläge: Normal 

sökning och Delsök.

2. Klicka på Delsök, följande text visas:

Obs: Varje gång du växlar till delsöksläget, startar sökningen på nytt och de 
gamla sökresultaten rensas. Men, sökkriterierna lämnas oförändrade när du 
växlar mellan de olika söklägena, så att du kan enkelt klicka på Sök igen för att 
få tillbaka de gamla resultaten.
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För att växla till normalt läge igen, markera Normal sökning.

23.9.2 Utföra delsök
Byt till delsöksläge, och ange sökkriterier: till exempel kan du söka efter 
dokument som skapades i februari 2013.

1. Antal träffar visas.

2. Du kan nu fortsätta förfina urvalet bland de träffar du fått genom att skriva 
in ytterligare sökkriterier och sedan klicka på Sök igen.

3. Antal träffar med de nya sökkriterierna visas.
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4. Du kan söka så många gånger du vill med delsöksfunktionen.

23.10 Olika sätt att presentera en sökning
Sökningarna för Dokument, Handling, Ärende och Diariefört ärende kan spara 
resultatet i andra format än den klassiska sökresultatlistan. 

I listrutan som ligger till vänster om Sök-knappen finns ett antal val:

Vanlig sökning – sökresultatet visas i sin vanliga sökresultatlista.

Dokument – en till listruta visas där ett antal format går att välja:

Välj det format du vill använda. Till exempel, PDF kommer att generera ett 
PDF-dokument som innehåller sökresultatet.

Du kan även markera Öppna fönster och på så sätt få sökresultaten i ett nytt 
fönster. 

Fördelen med detta alternativ är att du kan utföra flera sökningar och få 
sökresultaten i olika fönster istället för radera tidigare resultat med en ny 
sökning.
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1. Öppna sökformuläret.
2. Markera kryssrutan Öppna fönster.
3. Ange dina sökkriterier och klicka på Sök.

Sökresultaten öppnas i ett nytt fönster:

Du kan klicka på Excel-ikonen för att öppna sökresultatet i Excel:

Du kan använda data med hjälp av Excel.
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24 Låsning av objekt
Risken finns i dagsläget att två eller flera användare samtidigt har ett objekt 
(egenskapskort) öppet för redigering i Platina, ändrar data i det och sedan 
sparar ned, varpå den som sist sparar är den som kommer skriva över alla 
andras ändringar.

För att minimera denna risk införs skrivlåsning, där ett objekt låses när en 
användare öppnar fliken Egenskaper, och låses upp när användaren 
stänger/lämnar objektets egenskaper.

Låsningsmekanismen håller reda på vilken användare som låst objektet, och 
även datum/klockslag.

Notera att om användaren endast har läsrättighet på objektet så kommer inget 
lås att kontrolleras – användaren kan ju då hursomhelst inte ändra någonting.

24.1 Scenarion

24.1.1 Samma användare låser och låser upp
Användaren låser ett objekt och låser sedan upp det igen (genom att öppna ett 
egenskapskort och sedan stänga ned eller navigera iväg från det)

Inget händer som kräver användarinteraktion.

24.1.2 Användare låser och webbläsaren kraschar
Användaren låser ett objekt och sedan kraschar webbläsaren eller hela datorn

Låset kommer att kvarstå, men det går att låsa upp antingen av användaren 
själv (genom att öppna och sedan stänga objektet), eller av en annan användare 
som har full kontroll på objektet, som kan gå in och välja Lås upp i dialogrutan 
som visas.

24.1.3 En användare låser, en obehörig försöker också låsa
Användare A har låst ett objekt, användare B som INTE har full kontroll på 
objektet försöker sedan låsa samma objekt

Användare B får ett meddelande om att användare A har låst objektet och när 
det låstes, och får inte utföra några ändringar på objektet.
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Användare B måste vänta tills användare A är klar med objektet, vilket dock 
inte kommer meddelas aktivt (pga. att det blir extremt krångligt rent tekniskt), 
utan användare B tvingas försöka ladda om kortet tills det inte längre är låst, 
alternativt kontakta användare A (eller en administratör som har rättighet att 
häva låset, ifall användare A t.ex. är på semester).

24.1.4 Två behöriga användare försöker låsa samma objekt
Användare A har låst ett objekt, användare B som HAR full kontroll på objektet 
försöker sedan låsa samma objekt

Användare B får ett meddelande om att användare A har låst objektet och när 
det låstes, och får sedan följande valmöjligheter:
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24.1.4.1 Ta över låset och påbörja redigering

Detta val kräver förstås försiktighet, det är inte tänkt att man ska stjäla lås av 
varandra av ren otålighet, utan tanken är att om användare A t.ex. har lämnat 
objektet låst en längre tid (t.ex. över semestern, av ren glömska eller om 
webbläsaren eller hela datorn har kraschat innan objektet kunde låsas upp) så 
ska användare B ha möjlighet att ta över låset. Det bör alltså enbart vara i 
undantagsfall.

Låset kommer att tas över av användare B, och användare A har alltså inte 
längre rätt att spara sina ändringar.

När användare A försöker ändra data (när användaren gör en ändring så 
kommer ett anrop till servern göras för att se om någon annan har tagit över 
låset, men detta kommer utföras som oftast varannan minut för att inte 
överbelasta servern) eller spara/verkställa sina ändringar, så kommer det visas 
ett meddelande om att användare B har tagit över låset, och att användare A 
därför inte kan spara sina ändringar, utan får vänta tills användare B är klar 
(genom att ladda om objektet). Om användare A har full kontroll på objektet så 
kan låset återtas, även om det inte är meningen att man ska hålla på och rycka 
låset av varandra i äkta sandlådestil.
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Om användare A istället bara stänger/lämnar objektet så ska förstås användare 
B:s lås INTE låsas upp. Passiv upplåsning får endast göras på användarens 
egna lås.

Om användare B låste upp objektet, ändrade egenskaperna och stängde 
objektets egenskaper och sedan användare A försöker spara objektets 
egenskaper som fanns innan egenskapskortet öppnades av användare B, visas 
följande felmeddelande:

Användare A bör stänga och öppna objektet igen för att se ändringarna eller för 
att redigera objektets egenskaper.

24.1.4.2 Lås enbart upp (och stäng/lämna objektet)

Detta val kräver lika stor försiktighet som det föregående. Poängen med detta 
är alltså att enbart låsa upp objektet, inte att ta över låset själv. Detta kan 
användas av två orsaker:

 För att låsa upp ett objekt för en annan användares räkning, om den andra 
användaren inte har full kontroll på objektet och således inte kan låsa upp 
det själv.

 För att enbart låsa upp objektet (om det t.ex. inte har låsts upp pga. att 
browsern eller datorn har kraschat). 

Direkt efter upplåsningen avaktiveras kortet så att det inte går att göra några 
ändringar.

Avbryt (lämna låset som det är, ändringar kommer inte gå att sparas)



Platina 7.1 – Användarmanual

© Formpipe Software AB. All rights reserved. 350 (488)

Om användare B inte behöver överta låset eller låsa upp det ska detta alternativ 
väljas. Inga ändringar kommer då att kunna sparas så länge som användare A 
har kvar låset. Detta val är det normalt rekommenderade. Kortet kommer att 
avaktiveras så att det inte går att göra några ändringar.



Platina 7.1 – Användarmanual

© Formpipe Software AB. All rights reserved. 351 (488)

25 Möteshantering
Med möteshanteringen erbjuder Platina by Formpipe ett effektivt stöd för bl.a. 
följande moment:

 skapa beslutsinstans
 lägga upp politiska partier
 lägga upp mötesdeltagare
 skapa delegeringsordning
 planera in mötestillfälle
 lägga ärende till beslut
 anmäla handlingar för kännedom
 registrera delegeringsbeslut
 skapa kallelser
 publicera kallelsen och protokollet till Meetings by Formpipe
 skapa protokoll
 hantera voteringsresultat och paragrafbilagor
 föra närvaro samt anmäla jäv, beslutande och ersättare
 publicera protokoll till bl.a. Meetings by Formpipe
 skapa beslut på ärende samt omedelbart justera
 ta fram ett slutligt (justerat) mötesprotokoll
 följa upp verkställande av beslut
 signera mötesdokument

25.1 Förberedelser
Innan arbetet med beslutsärenden, möteshandlingar, kallelsen och protokollet 
kan påbörjas, ska man i Platina skapa ramarna för organisationens 
möteshantering. Det innebär att definiera vilka beslutsinstanser som finns 
inom organisationen, när dessa ska sammanträda, vilka personer som ska delta 
i vilka möten, vilka delegeringsordningar som ska styra arbetet inom 
organisationen, och så vidare. 

Viktigt: 
Inför uppgradering av Platina behöver man vara medveten om 
behörighetshanteringen kring det nya objektet som kallas Möte. Mötet ärver 
instansens medlemmar. Eftersom sekreteraren kommer att få behålla sin 
behörighetsnivå, är det viktigt att sekreteraren är medlem i instansen och har 
FK-behörighet (dvs. Full kontroll). Det krävs nämligen att sekreteraren har Full 
Kontroll för att kunna skapa möten. Enbart användare i gruppen sekreterare 
kan skapa kallelser och protokoll. Användare utanför gruppen Sekreterare får 
endast läsrättigheter till mötet. En användare får öppna mötets egenskapskort 
under förutsättning att han/hon har läsrättigheter till mötet. En användare får 
ändra uppgifter på möteskortet under förutsättning att han/hon har 
skrivbehörighet till mötet. 
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25.1.1 Skapa beslutsinstanser
En beslutsinstans är ett organ inom organisationen som har beslutsrätt inom 
vissa områden eller gällande hela verksamheten. Instansens medlemmar 
behöver därför träffas regelbundet för att ta beslut som berör verksamheten. 
Större organisationer har ofta flera olika instanser, som kan vara fristående 
från varandra eller som har ett hierarkiskt förhållande till varandra. Ett 
exempel på en instans inom en kommun skulle kunna vara 
kommunfullmäktige. 

Gör så här:

1. Öppna menyn Ny och välj Ny instans.

2. Fyll i fälten som beskriver instansen och som du anser nödvändiga (det 
rödmarkerade fältet Instansnamn är det enda obligatoriska fältet).
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3. Ange vilka funktioner instansen har [3a]. Markera Beslutstagare och 
Mötesdeltagare för att göra instansen till en beslutsinstans. Fyll i 
Mötesdata-fälten [3b] för att slippa fylla i dessa uppgifter för varje möte. I 
fälten Dagar före... och Dagar efter… anger du t.ex. hur nära inpå mötet 
som personuppgifts-/sekretessklassade dokument får vara tillgängliga i 
Meetings.

Vid behov kan du ange att informationen från Platina, som ska publiceras i 
Meetings enbart ska vara synlig för personer i Platina som är registrade 
som mötesdeltagare på instansen, d.v.s. har “intern” behörighet.

En liknande kryssruta finns även på instanskortet. Om kryssrutan Visa 
information endast internt är markerad, så innebär det att informationen 
endast publiceras för internt bruk, dvs. synlig för personer som är 
registrerade som mötesdeltagare på instansen.

Markera eller avmarkera kryssrutan Aktiv om instansen ska visas som 
aktiv respektive inaktiv i Meetings. 

4. Klicka Verkställ för att spara eller OK för att spara och stänga.
5. Upprepa vid behov steg 1-4 för att skapa fler instanser. 
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25.1.2 Lägga upp politiska partier
Olika politiska partier är representerade i olika instanser för att kunna delta i 
möten och ta beslut. Det politiska landskapet i t.ex. en kommun kan självklart 
ändra sig över tiden men för det mesta deltar ungefär samma partier i 
mötesarbetet. I det här avsnittet beskrivs hur du kan förbereda 
mötesplaneringen genom att lägga upp politiska partier. 

Gör så här:

1. Öppna menyn Möten [1] och välj alternativet Politiska partier.

2. Klicka på knappen Lägg till [2a].
En rad läggs till där du fyller i namnet på partiet och dess förkortning (som 
för övrigt måste vara unik). 
Till höger på den nya raden visas knappen Ta bort [2b] som du kan klicka 
på om du ångrar dig. Observera att denna möjlighet försvinner när du har 
sparat.

3. Klicka på Spara [3]. 
Listan omsorteras i alfabetisk ordning.
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4. Bocka för kryssrutorna i kolumnen Synlig [4] för de partier som ska vara 
valbara när du lägger upp mötesdeltagare. 
När kryssrutan Synlig lämnas okryssad exkluderas det berörda partiet 
också från listan i den här dialogrutan. Det handlar vanligtvis om politiska 
partier som inte längre deltar i mötesarbetet. Skulle du ändå vilja se 
samtliga registrerade partier (alltså även de som inte är synliga) kryssar du 
för alternativet Visa även dolda [5].

Obs: Fälten Parti och Förkortning kan inte redigeras för partier som har blivit 
registrerade på en instans.

25.1.3 Lägga upp mötesdeltagare
Olika beslutande instanser inom en organisation har normalt sett ett visst antal 
relativt fast återkommande mötesdeltagare (åtminstone under en viss 
tidsperiod). Dessa behöver definieras och kopplas till rätt instans. Du kan även 
ange mötesdeltagarnas invalsordning.

Obs: Arbetet med att lägga upp mötesdeltagare är bara relevant i följande fall:

 Om organisationen har licens för Meetings by Formpipe.
eller

 Om organisationen har en licens för att Hämta deltagare från instans, 
vilket möjliggör att hämta mötesdeltagare som har registrerats för 
instansen.

Obs: Funktionaliteten att Hämta deltagare från instans till möteskallelsen är 
belagd med en särskild licens – kontakta Formpipe Software AB för mer 
information om deltagaradministrationen. Se även avsnitt 25.3.3 – Ändra 
kallelseinställningar och ange mötesdeltagare.

Gör så här:

1. Öppna menyn Möten och välj alternativet Mötesdeltagare.

2. Klicka på knappen Ny mötesdeltagare [2a] i dialogrutan Mötesdeltagare.
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Obs: Om listan över mötesdeltagare redan innehåller ett antal kandidater som 
ska kopplas till samma instans, så kan du söka fram dessa med hjälp av Sök-
funktionen [2b], markera dem och koppla dem till rätt instans med hjälp av 
knappen Lägg till mötesdeltagare till instans [2c].

Mötesdeltagarkortet visas:
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3. Fyll i mötesdeltagarinformationen, t.ex. namnuppgifter och 
partitillhörighet [3a]. 
Om personen även ska kunna få ut mötesdokument till sin iPad med hjälp 
av Meetings by Formpipe, bockar du för alternativet Meetings-användare 
och anger lösenord. Ange även iPad:ens unika s.k. enhets-ID [3b]. 
Inloggning i kombination med hårdvaru-ID ger 2-faktorsäkerhet för 
publikation av mötesdokumentation.
Obs: Publicering till Meetings eller Meetings Plus by Formpipe är 
licensbelagd. Ta kontakt med Formpipe Software AB vid frågor. 

4. Välj instans, avgränsa mandatperioden (Från / Till), välj roll och kryssa för 
om medlemmen har Rättigheter att se information klassificerad med 
sekretess eller Rättigheter att se information klassificerad med 
personuppgifter, eller båda. 

Obs: Möjligheten att tilldela en eller två av ovanstående rättigheter 
(sekretess och/eller personuppgifter), finns från och med Meetings Plus 
version 4.0, under förutsättning att systeminställningen 
Meetings_publishToMeetingsPlusV4 i Platina
är satt till true (kontakta systemadministratören).
 

5. Klicka sedan på knappen Lägg till deltagare i instans [4].

Obs: Du kan definiera fler än 1 mandatperioder per deltagare och instans. 
Dock får dessa inte överlappa.

I listan Medlem i följande instanser visas personens roll och mandatperiod 
gällande denna beslutsinstans.

6. Klicka på Verkställ för att spara, eller på OK för att spara och stänga 
mötesdeltagarkortet.

7. Upprepa steg 2-5 för att ”bemanna” organisationens instanser med 
mötesdeltagare. 
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8. Ange vid behov invalsordningen för mötesdeltagarna i närvarolistan. Det 
är viktigt att filtrera listan efter instans först! Ange sedan önskad ordning i 
kolumnen Ordning [8] antingen med siffror eller med hjälp av Upp- och 
Ned-pilarna. Dina ändringar sparas automatiskt

25.1.4 Skapa delegeringsordning
En delegeringsordning är ett bindande dokument som en instans har beslutat 
ska gälla och som delegerar en avgränsad beslutsrätt till vissa personer eller 
grupper (så kallade delegater) inom organisationen. 

Delegeringsordningen är med andra ord viktig inom ramen för 
möteshantering, eftersom delegaten behöver hänvisa till den när han/hon 
registrerar sina delegeringsbeslut. Man vill t.ex. att kommunens 
exploateringschef ska kunna besluta om nyttjanderätt eller förköp av 
kommunens mark. Det ska sedan räcka med att exploateringschefen hänvisar 
till delegeringsordningen för de beslut hen tagit.

Delegeringsordningen ska skapas av systemadministratören (se 
Systemadministrationsmanualen för Platina).

25.1.5 Skapa mötestillfällen
Platina by Formpipe underlättar planering av mötestillfällen för de olika 
instanserna inom organisationen. 

Gör så här:

1. Öppna menyn Möten och välj alternativet Möteshantering.
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2. I dialogrutan Mötesadministration klickar du på knappen Skapa nytt möte 
[2a]. 
Vill du ändra planering för ett möte som redan finns upplagt och som visas 
i listan Planerade möten, så markerar du det och klickar på Ändra möte. 
(Är listan omfattande, kan du begränsa listan med hjälp av 
filtreringsfunktionaliteten [2b]).

Obs: Datumintervallet i fälten Från och Till sträcker sig som standard 
fr.o.m. början på föregående månad till slutet på den månad som ligger ett 
halvår framåt i tiden. alltså en period om ca. 7 månader. 

Obs: Knapparna Kallelse och Protokoll visas endast för möten som du har 
åtkomstbehörighet till.

3. När du har klickat på Skapa nytt möte visas möteskortet:
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Välj Instans [3a] och fyll i Mötesdatum och Starttid för mötet [3b]. Plats, 
Beskrivning, Stoppdatum (dvs. datum när möteshandlingar senast ska 
vara färdiga) och Sluttid är valfria. Som standard sätts stopptiden till 
00:00. Om instansen du väljer i listrutan är inaktiv, visas ett meddelande 
om detta. 

Obs: Stoppdatum och tid måste sättas till en tidpunkt som sammanfaller 
eller är tidigare än mötesdatumet och mötets starttid.

Om du försöker anmäla ett ärende till ett möte på ärendekortet efter 
stoppdatum och tid, så är sådana åtgärder avaktiverade i systemet, eller 
också får du ett varningsmeddelande. Vilken systemrespons det blir i ditt 
fall beror på konfigurationen. Vänd dig till systemadministratören vid 
frågor. 

Fälten Plats, Beskrivning, Stoppdatum och Stopptid är inte obligatoriska.

4. Markera kryssrutan Visning endast internt på möteskortet om du vill att 
mötets handlingar och bilagor endast ska kunna publiceras för internt bruk 
(t.ex. i Meetings Plus). Om informationen är lämplig för allmän publicering 
markerar du inte kryssrutan. 

5. Klicka på Verkställ för att spara, eller på OK för att spara och stänga 
möteskortet. 
Upprepa steg 2-4 för varje mötestillfälle som du vill skapa eller redigera.

Om du vill kan du navigera i listan med hjälp av PIL UPP- och PIL NED-
tangenterna.
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25.1.6 Publicering av enskilda kallelse- och protokoll-PDF:er
Möteskallelsen och mötesprotokollet kan som sagt publiceras till Meetings by 
Formpipe (vilket faller under en separat programlicens – kontakta Formpipe 
Software vid frågor). 

Ovan beskrevs hur man inom ramen för beslutsinstansen kan tidsbegränsa 
rätten att se personuppgifts-/sekretessklassat material. Rätten begränsas till ett 
visst antal dagar före mötestillfället och ett antal dagar efter (se 25.1.1 – Skapa 
beslutsinstanser).

Ovan beskrevs också vilka rättigheter en mötesdeltagare i egenskap av 
instansmedlem har att se personuppgifts-/sekretessklassat material (se 25.1.3 
– Lägga upp mötesdeltagare). 

I detta avsnitt beskrivs att du i egenskap av sekreterare måste ange för vart och 
ett av mötesdokumenten om det ska publiceras till allmänheten, till 
personuppgifts-/sekretessbehöriga mötesdeltagare eller inte alls.

Gör så här:

1. Öppna menyn Möten och välj alternativet Möteshantering.

2. I dialogrutan Mötesadministration, i listan Planerade möten, hittar du 
mötestillfället vars dokument du vill publicera till Meetings by Formpipe 
(använd sökningsfunktionen vid behov [2]). 
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3. Dubbelklicka på datum, tidpunkt eller beskrivning för det mötestillfället 
(inte på instanslänken). Möteskortet visas normalt med fliken Egenskaper 
öppen:

4. Om du behöver öppna ett dokument som listas på möteskortet (t.ex. för att 
visa eller skriva ut), behöver du bara dubbelklicka det. Du kan också gå till 
Informationsfliken, öppna mappen Mötesdokument och där dubbelklicka 
mötesdokumentet.

25.1.6.1 Publicera till Meetings Plus 4.0 eller senare

Vill du publicera till användare av Meetings Plus 4.0 eller senare, så finns även 
fliken Publicera – under förutsättning att systeminställningen 
Meetings_publishToMeetingsPlusV4 i Platina är satt till true (kontakta 
systemadministratören).

5. Öppna fliken Publicera.
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Publicera mötesinformation

 Markera kryssrutan Mötesdeltagare för att publicera mötesmetadata 
till mötesdeltagare som jobbar med Meetings Plus på en läsplatta.

Obs: Avmarkerar du den här kryssrutan så avmarkeras automatiskt 
alla andra kryssrutor.

 Markera kryssrutan Alla för att publicera mötesmetadata till 
allmänheten.

Publicera mötespunkter och paragrafer

 Markera kryssrutan Mötesdeltagare för att publicera mötespunkter 
och paragrafer till mötesdeltagare som jobbar med Meetings Plus på 
en läsplatta.

 Markera kryssrutan Alla för att publicera mötesmetadata till 
allmänheten.

Obs: Markerar du den här kryssrutan så markeras automatiskt de 
övriga kryssrutorna.

25.1.6.2 Publicera till en Meetings (Plus) version tidigare än 4.0

Jobbar du med Meetings, eller en Meetings Plus version som är äldre än 4.0, så 
visas inte Publicera-fliken som ovan. Då ställer du in publicering på fliken 
Egenskaper istället:
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På möteskortet kan du markera kryssrutan Visa information endast internt 
för diverse möteshandlingar. Inställningen innebär att informationen som 
publiceras till Meetings eller Meetings Plus bara visas för internt bruk (dvs. 
inte för allmänheten).

6. Om det finns en kallelse-PDF eller mötesprotokoll-PDF innehållande 
personuppgifts-/sekretessklassad information, som du vill publicera till 
personuppgifts-/sekretessbehöriga deltagare, så kryssar du för 
motsvarande alternativ i listan Dokument.

 - visa information endast internt

 - publicera publik version till Meetings

 - publicera version till Meetings för användare med rätt att ta del av 
information som är klassificerad med personuppgifter/sekretess

Obs: Högst en (1) kallelse plus ett (1) protokoll kan publiceras publikt, 
vilket även gäller för publicering till personuppgifts-/sekretessbehöriga. 
Dokument som inte kryssas för blir inte tillgängliga i Meetings by 
Formpipe.

7. Klicka på Verkställ för att spara eller på OK för att spara och samtidigt 
stänga möteskortet.
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25.2 Arbeta med ärenden, handlingar 
och dokument inför mötet
Platina by Formpipe underlättar hanteringen av ärenden och tillhörande 
handlingar som kommer att diskuteras vid ett visst inplanerat möte. Man kan 
ta upp olika saker på ett möte. Det kan handla om ett ärende som kräver 
omröstning, men det kan t.ex. också handla om att informera instansen om att 
ett delegeringsbeslut har tagits, eller att ta upp en handling för kännedom. För 
det mesta är det handläggarens uppgift att förbereda handlingar till mötet. 

25.2.1 Skapa tjänsteskrivelse
En tjänsteskrivelse är ett arbetsdokument som skrivs av handläggaren. 
Tjänsteskrivelsen hör till ärendet som handläggaren har blivit tilldelad. I den 
beskriver handläggaren ärendet i korthet och lämnar sitt förslag till beslut. 
Tjänsteskrivelsen är en mall med fördefinierade rubriker och textfält, vilket gör 
den lätt att fylla i. 

Obs: Denna instruktion förutsätter att det finns ett diariefört ärende. 

1. Hitta det diarieförda ärendet som du handlägger, t.ex. på din startsida i 
startsideboxen Ärenden.

2. Dubbelklicka på ärendet för att öppna ärendekortet.
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3. Öppna fliken Information [3a] och öppna mappen Arbetsdokument [3b].

4. Klicka på funktionen Nytt dokument. Ett tomt dokumentkort visas:

5. Välj Diariemallar i listrutan Dokumenttyp och välj Tjänsteskrivelse i 
listrutan Mall. Du får (beroende på hur Platina är konfigurerat) upp en 
förhandsvisning av mallen som du enkelt klickar bort genom att klicka var 
som helst på dokumentkortet. Skriv rubriken för din tjänsteskrivelse i fältet 
Rubrik. 

6. Bocka för alternativet Checka ut dokument och klicka på OK. När du ser en 
blinkande Word-ikon i aktivitetsfältet (längst ner i Windows-fönstret) så 
klickar du där för att börja arbeta med tjänsteskrivelsen.
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7. Följ instruktionerna i mallen, vilket innebär att du klickar på de olika fälten 
och fyller dem med den information som du vill lämna i tjänsteskrivelsen.
Obs: Beroende på mallens utformning kan det finnas flera olika fritextfält i 
dokumentet. Här kan du lägga till en text som inte passar in under någon 
av rubrikerna

8. Spara dokumentet och klicka på stängningsknappen högst uppe till höger i 
Word-fönstret. 

9. I dialogrutan gällande incheckning av dokumentet klickar du på knappen 
Checka in.

25.2.2 Lägga ärende till beslut
Ett beslutsärende ska förr eller senare tas upp på ett inplanerat möte, antingen 
för att informera instansen eller så att instansen kan ta beslut. För att ett 
ärende ska tas upp på ett möte, så kan sekreteraren ta upp det till beslut, vilket 
är det som beskrivs i detta avsnitt. 

Obs: Denna instruktion förutsätter att det finns ett diariefört ärende. 

Gör så här:

1. Hitta det diarieförda ärendet som ska läggas till beslut, t.ex. på startsidan i 
startsideboxen Ärende:
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2. Dubbelklicka på ärendet för att öppna ärendekortet och öppna fliken 
Möteshantering. En eventuell parantes innehållande siffra anger det antal 
förslag till beslut i form av tjänsteskrivelse och protokollsutdrag som 
återfinns på ärendet.

 

3. Välj instans i listrutan Beslutsinstans och välj ett mötestillfälle i listrutan 
Möte. 
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4. Klicka på knappen Lägg till. [4a]. 
Mötestillfället du har angett visas i listan nedanför [4b] och 
tjänsteskrivelsen(-erna) visas i listan Välj förslag till beslut [4c].

5. Om det finns flera tjänsteskrivelser eller beslut kopplade till detta ärende 
kan du markera den skrivelsen som innehåller förslaget till beslut. Här kan 
du också avmarkera en tjänsteskrivelse.

6. Listan Välj beslutsunderlag innehåller samtliga handlingar och dokument 
som är kopplade till ärendet. Listan är som standard ordnad i alfabetisk 
ordning i första hand och i datumordning i andra hand. Klicka på 
rubrikerna om du vill se en annan sorteringsordning.

7. Markera de handlingar eller dokument som du vill skicka med som 
beslutsunderlag till mötesdeltagarna och klicka på Bifoga. CTRL-klicka om 
du vill markera flera objekt. 

8. I listan Valt beslutsunderlag i ordningsföljd kan du klicka på upp- och 
nedpilarna för att ändra på bilagornas ordningsföljd. 

9. Klicka på Verkställ för att spara och stanna kvar på ärendekortet.
10. Lägg vid behov samma beslutsärende till ytterligare en instans, helt enkelt 

genom att välja en ny Beslutsinstans och ett nytt Möte [3]. 
Om du vill använda samma mötesförberedelser till det nya mötet klickar 
du först i alternativet Kopiera mötesförberedelse [10] och markerar det 
möte från vilket du vill kopiera mötesförberedelserna ifrån innan du 
klickar på knappen Lägg till. Upprepa vid behov hela proceduren för att 
lägga fler ärenden till beslut.

11. Klicka på OK för att spara och stänga ärendekortet.

25.2.3 Registrera delegeringsbeslut på handling
En person som har ett delegerat ansvar tar sina beslut självständigt. En sådan 
person kallas delegat. När en delegat har tagit beslut kommer instansen som 
har utfärdat delegeringen inte att ta något ytterligare beslut i frågan. Däremot 
måste instansen få vetskap om delegeringsbeslut som har tagits. Av den 
anledningen registrerar handläggaren sitt delegeringsbeslut på en handling. 
Sekreteraren kan sedan söka fram vilka delegeringsbeslut som ska tas upp på 
vilket möte (detta görs i samband med att kallelsen skapas, se avsnitt  – Lägga 
till delegeringspunkt).

Gör så här:

1. Hitta det diarieförda ärendet som du handlägger, t.ex. på din startsida i 
startsideboxen Ärenden.
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2. Dubbelklicka på ärendet för att öppna ärendekortet.

3. Öppna fliken Information [3a], titta i listan med rubriken Diarieförda 
handlingar [3b] (eller öppna mappen Handlingar [3c]) och hitta 
handlingen som du vill registrera delegeringsbeslutet på.

4. Högerklicka på handlingen och välj alternativet Egenskaper på 
snabbmenyn:
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Nu visas Handlingskortet:

5. Öppna fliken Möteshantering på handlingskortet.
6. Klicka i alternativet Delegering och klicka på förstoringsglaset intill fältet 

Delegering:
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7. I dialogrutan Sök delegeringar som visas, väljer du ett lämpligt alternativ i 
listrutan Delegeringsordning [7a] och klickar på Sök [7b].

8. Markera lämplig delegering i träfflistan [8a] och klicka på Lägg till [8b].
Handlingskortet visas återigen:
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9. Den delegering du lade till i dialogrutan Sök delegeringar, visas ifylld i 
fältet Delegering på handlingskortet. Fyll i fältet Datum för beslut och 
klicka på Lägg till.

10. Klicka på Verkställ för att spara. Upprepa steg 6-9 om du vill registrera fler 
delegeringsbeslut på handlingen. Eller klicka på OK för att spara och 
stänga handlingskortet. 

25.2.4 Anmäla handling för kännedom
Att anmäla en handling för kännedom innebär att man redovisar diverse 
händelser inom ramen för instansens ansvarsområde. Det kan t.ex. vara andra 
instansers mötesprotokoll, en ny räddningsplan eller något annat man anser att 
instansen bör känna till.

Obs: Denna instruktion förutsätter att det finns en handling. 

Gör så här:

1. Hitta det diarieförda ärendet som du handlägger, t.ex. på din startsida i 
startsideboxen Ärenden.
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2. Dubbelklicka på ärendet för att öppna ärendekortet.

3. Öppna fliken Information [3a], titta i listan med rubriken Diarieförda 
handlingar [3b] (eller öppna mappen Handlingar [3c]) och hitta 
handlingen som du vill registrera anmälningen på

4. Högerklicka på handlingen och välj alternativet Egenskaper på 
snabbmenyn:
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Nu visas Handlingskortet:

5. Öppna fliken Möteshantering på handlingskortet.
6. Klicka i alternativet Anmäl till Instans och välj instans i listrutan Välj 

beslutsinstans.
7. Klicka på knappen Lägg till.
8. Använd knapparna Visa kopplat dokument och Visa ärende om du vill 

granska relevant information. 
9. Klicka på Verkställ för att spara. Upprepa steg 6-8 om du vill registrera 

handlingen för kännedom till fler instanser. Eller klicka på OK för att spara 
och stänga handlingskortet. 

25.3 Skapa kallelse
Platina by Formpipe stödjer framtagning och hantering av möteskallelsen 
gällande ett inplanerat möte hos en viss instans. 

25.3.1 Lägga till och redigera punkter i kallelsen
Som sekreterare är det enkelt att lägga till olika typer av mötespunkter, som till 
exempel beslutsärenden, redovisning av delegeringsbeslut eller 
anmälningsärenden samt informella mötespunkter. 
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Obs: Normalt sett, innan kallelsen skapas, så har ett antal ärenden redan lagts 
till beslut, handlingar anmälts för kännedom och delegeringsbeslut 
registrerats.

Gör så här:

1. Öppna menyn Möten och välj alternativet Möteshantering.

2. I dialogrutan Mötesadministration anger du ett datumintervall i rutorna 
Från och Till, väljer instans i listrutan Instans och klickar på knappen 
Filtrera.

3. Hitta ditt möte i träfflistan, markera det och klicka på knappen Kallelse 
[3a].

Obs: Om du har startsideboxen Möten framme på startsidan, kan du 
också visa kallelseöversikten genom att högerklicka på mötet och välja 
Öppna kallelseöversikt på snabbmenyn [3b]:
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4. Om det är första gången som kallelsen öppnas för det här mötestillfället, så 
är kallelseöversikten fortfarande tom [4a].
Nere till vänster i kallelseöversikten visas hur många ärenden som har 
lagts till beslut, men som ännu inte tagits upp i kallelsen [4b].

5. Börja med att klicka på knappen Lägg till samtliga ärenden för beslut till 
kallelsen och granska vilka ärenden som har infogats i kallelsen. 
Nedan beskrivs hur du lägger till: 

Ärendepunkter (avsnitt 25.3.1.1) 
Delegeringspunkter (avsnitt 25.3.1.2) 
Tomma punkter (avsnitt 25.3.1.3) och 
Anmälningspunkter (avsnitt 25.3.1.4)

Stavningskontroll

Obs: Om du vill kontrollera stavningen när du skriver dina 
kallelsepunkter, så kan du behöva aktivera stavningskontrollen för din 
webbläsare. Klicka på följande länk för mer information:

https://answers.microsoft.com/en-us/ie/wiki/ie11-iewindows_10/spelling-
correction-and-checking-in-internet/a1321c59-3623-49a2-8fce-388ecc2cb057

25.3.1.1 Lägga till ärendepunkt

Följ denna instruktion som en fortsättning av instruktionen i föregående 
avsnitt.

https://answers.microsoft.com/en-us/ie/wiki/ie11-iewindows_10/spelling-correction-and-checking-in-internet/a1321c59-3623-49a2-8fce-388ecc2cb057
https://answers.microsoft.com/en-us/ie/wiki/ie11-iewindows_10/spelling-correction-and-checking-in-internet/a1321c59-3623-49a2-8fce-388ecc2cb057
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1. Klicka på knappen Lägg till punkt och välj Ärende (se steg [6] i avsnitt 
25.3.1 ovan). Dialogrutan Lägg till ärende visas:

2. Till vänster visas de ärenden som redan är lagda till beslut [2a]. När 
ärendena visas utgråade, så innebär det att de redan är upptagna i 
kallelsen. Det är ingenting som hindrar att samma ärende tillåts 
återkomma i samma kallelse under flera olika punkter. Om du vill söka fler 
ärenden, så kan du göra detta på högersidan i gränssnittet [2b]. Klicka i så 
fall på knappen Sök ärende [2c]. (Använd sökfälten Diarienummer, Titel 
(obligatoriskt) och/eller Beskrivning om du vill begränsa antalet 
sökträffar). 

3. Markera ett ärende (i någon av listorna) som ska infogas i kallelsen och 
klicka på knappen Välj ärende [3]. Den detaljerade Lägg till ärende-
dialogen visas:



Platina 7.1 – Användarmanual

© Formpipe Software AB. All rights reserved. 379 (488)

4. Fyll i de textfält med de texter som du vill infoga i punkten för kallelsen, 
t.ex. Rubrik, Underrubrik, Föredragande, Sammanfattning och Förslag till 
beslut. 

Obs: Om ditt system har konfigurerats så att titeln från det diarieförda 
ärendet inte ärvs till kallelsepunktens rubrik 
(MeetingManagement_InheritTitleFromCase system setting = false) och 
om dessutom en tjänsteskrivelse har valts som beslutsunderlag, så hämtas 
kallelsepunktens rubrik från tjänsteskrivelsen). 

Använd med fördel redigeringsvertygen som blir tillgängliga så fort du 
klickar mitt i ett textfält. Här finns t.ex. verktyg för byte till fetstil eller 
kursiverad stil, för att infoga tabeller och sidbrytningar och för att skapa 
numrerade listor och punktlistor. Vid behov kan du avdocka 

textredigeringsfönstret med avdockningsknappen . Fönstret stängs 
igen så fort du sparat.
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Om du vill stänga redigeringsfönstret utan att spara, klickar du på Avbryt 
eller på redigeringsfönstrets stängningsknapp.

Lägg märke till att information från en tjänsteskrivelse eller ett 
protokollsutdrag bara hämtas till textfälten om du klickar på -knappen 
på motsvarande rad (dvs. under Välj förslag till beslut). Textformateringen 
i tjänsteskrivelsens fält följer med, dock inte när det gäller rubrikfältet (se 
även avsnitt 25.2.1 – Skapa tjänsteskrivelse).

Om radioknappen är markerad för en post under Välj förslag till beslut och 
om det finns text i något av textfälten som ska ta emot data från 
tjänsteskrivelsen/protokollsutdraget, blir du ombedd att bekräfta att du 
vill skriva över befintlig text.

5. Om du i rollen som sekreterare har ändrat punktens innehåll så kan du när 
som helst återställa punkten med ursprungliga data från ärendet genom att 
klicka på Hämta beslutsunderlag från ärende. 

6. Uppdatera vid behov ärendets status. 
7. Markera de handlingar och dokument som du vill lägga med som 

beslutsunderlag och klicka på Bifoga-knappen. CTRL-klicka om du vill 
markera flera objekt.

8. Klicka på knappen  om du vill se handlingar och dokument. Om 
handlingen inte har några kopplade dokument öppnas istället handlingens 
egenskapskort. 
Om dokumentet eller handlingen har kopplade dokument, öppnas en 
dialogruta med fyra knappar – Visa, Checka ut, Egenskaper och Avbryt. (se 
även kapitel 17 – Dokumenthantering). 

Obs: Vilka av dessa knappar som är tillgängliga är avhängigt av dina 
behörigheter. För att visa en personuppgifts-/sekretessklassad handling 
krävs t.ex. FK-behörighet (Full Kontroll). Om du har läs- eller 
skrivrättigheter så kan du se handlingen, beroende på om handlingen har 
en publicerad maskad kopia eller inte (se avsnitt 20.8.1 – Visa kopplat 
dokument).

9. Ange om dokumentet ska kunna publiceras till Meetings by Formpipe. 
(Denna programvara är licensbelagd. Vänd dig till Formpipe Software AB 
vid frågor.)

Om du vill kan du ange att information från Platina, som ska publiceras till 
Meetings Plus, bara är avsedd för internt bruk. Det är med hjälp av 
kryssrutan Visning endast internt (på kallelsepunkten) som du flaggar 
“visning endast för interna ögon” vid publicering till Meetings Plus.

På redigeringsformuläret för kallelsepunkten kan du sätta den här flaggan 
för individuella handlingar och dokument.

10. Klicka på Verkställ [9] för att spara eller på OK för att spara och stänga 
dialogrutan (gör likadant i nästa dialogruta som visas). 



Platina 7.1 – Användarmanual

© Formpipe Software AB. All rights reserved. 381 (488)

11. Granska din ärendepunkt i kallelseöversikten. Om du vill redigera 
ärendepunkten flyttar du muspekaren till ärenderaden och klickar på 
Ändra. Om du vill se ärendekortet klickar du på Öppna ärende.

12. Klicka på Spara och upprepa vid behov steg 1-11.

25.3.1.2 Lägga till delegeringspunkt

Följ denna instruktion som en fortsättning av instruktionen i föregående 
avsnitt.

Obs: En viktig begränsning är att kallelsen lämnar utrymme för högst en (1) 
delegeringspunkt, som å andra sidan kan omfatta flera delegeringsbeslut.

1. Klicka på knappen Lägg till punkt och välj Delegering (se steg [6] i avsnitt 
25.3.1 ovan). Dialogrutan Redovisning av delegeringsbeslut visas:
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2. Klicka på knappen Välj delegeringsbeslut [2] för att göra en sökning. 
Följande dialogruta visas:
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3. Klicka på Sök [3a] för att hitta delegeringsbeslut enligt dina sökkriterier 
(Datum från och Datum till samt Instans). Klicka i alternativet Visa 
redovisade delegeringar [3b] om du även vill söka fram delegeringar som 
har redovisats på andra möten. 

4. I träfflistan bockar du för det delegeringsbeslut du vill ta upp i kallelsen 
[4a] och klickar på Lägg till [4b].
Dialogrutan Redovisning av delegeringsbeslut visas åter (se steg 1 ovan).

5. Fyll i fälten Rubrik (obligatoriskt), Underrubrik, Sammanfattning, Förslag 
till beslut osv. [5a] för att lägga till information kring denna 
delegeringspunkt i kallelsen. 

Använd med fördel redigeringsverktygen som blir tillgängliga så fort du 
klickar mitt i textfältet. Här finns t.ex. verktyg för byte till fetstil eller 
kursiverad stil, för att infoga tabeller och sidbrytningar och för att skapa 
numrerade listor och punktlistor. Vid behov kan du avdocka 

textredigeringsfönstret med avdockningsknappen . Fönstret stängs 
igen så fort du sparat.
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6. Bocka för alternativet Publicera i Meetings [5b] om du vill kunna publicera 
dokument, konverterade till PDF, till Meetings by Formpipe på en 
läsplatta.
Bocka för alternativet Meetings [5c] för varje dokument som ska kunna 
läsas i PDF-format på iPad med hjälp av Meetings by Formpipe.
Obs: Meetings by Formpipe är en egen licensbelagd programvara. 
Kontakta Formpipe Software AB vid frågor.

Om du vill kan du ange att information från Platina, som ska publiceras till 
Meetings Plus, bara är avsedd för internt bruk. Det är med hjälp av 
kryssrutan Visning endast internt (på kallelsepunkten) som du flaggar 
“visning endast för interna ögon” vid publicering till Meetings Plus.

På redigeringsformuläret för kallelsepunkten kan du sätta den här flaggan 
för individuella handlingar och dokument.

7. Lägg märke till knapparna Föregående och Nästa [6], som gör att du kan 
hoppa direkt till en annan kallelsepunkt (och fylla på med 
kallelseinformation) utan att behöva lämna dialogrutan. 

8. Klicka på Verkställ [7] för att spara eller på OK för att spara, stänga och gå 
tillbaka till den uppdaterade kallelseöversikten.

Granska delegeringspunkten i kallelseöversikten. Om du vill redigera 
delegeringspunkten flyttar du muspekaren till delegeringsraden (på 
samma sätt som med ärendepunkten – steg [10] i avsnitt 25.3.1.1) och 
klickar på Ändra. 

25.3.1.3 Lägga till tom punkt

Följ denna instruktion som en fortsättning av instruktionen i föregående 
avsnitt.

1. Klicka på knappen Lägg till punkt och välj Tom (se steg [6] i avsnitt 25.3.1 
ovan). Dialogrutan Skapa en tom rad visas:
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2. Klicka på Sök handling om du vill bifoga något dokument. 
Följande dialogruta visas:

3. Klicka på Sök. Använd sökfälten om du vill begränsa sökningen.
4. Hitta dokumentet du vill bifoga, markera det och klicka på Lägg till. 

Dialogrutan Skapa en tom rad visas åter (se steg 1 ovan).
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5. Fyll i fälten Rubrik (obligatoriskt), Underrubrik, Sammanfattning, Förslag 
till beslut osv. [5a] för att lägga till information kring denna tompunkt i 
kallelsen. 

Använd med fördel redigeringsverktygen som blir tillgängliga så fort du 
klickar mitt i textfältet. Här finns t.ex. verktyg för byte till fetstil eller 
kursiverad stil, för att infoga tabeller och sidbrytningar och för att skapa 
numrerade listor och punktlistor. Vid behov kan du avdocka 

textredigeringsfönstret med avdockningsknappen . Fönstret stängs 
igen så fort du sparat.

Bocka för alternativet Publicera i meetings [5b] om du vill kunna publicera 
dokument, konverterade till PDF, till Meetings by Formpipe på en 
läsplatta.
Bocka för alternativet Meetings [5c] för varje dokument som ska kunna 
läsas i PDF-format på iPad med hjälp av Meetings by Formpipe.
Obs: Meetings by Formpipe är en egen licensbelagd programvara. 
Kontakta Formpipe Software AB vid frågor.

Om du vill kan du ange att information från Platina, som ska publiceras till 
Meetings Plus, bara är avsedd för internt bruk. Det är med hjälp av 
kryssrutan Visning endast internt (på kallelsepunkten) som du flaggar 
“visning endast för interna ögon” vid publicering till Meetings Plus.

På redigeringsformuläret för kallelsepunkten kan du sätta den här flaggan 
för individuella handlingar och dokument.

6. Lägg märke till knapparna Föregående och Nästa [6], som gör att du kan 
hoppa direkt till en annan kallelsepunkt (och fylla på med 
kallelseinformation) utan att behöva lämna denna dialogruta.

7. Klicka på Verkställ för att spara eller på OK för att spara, stänga och visa 
den uppdaterade kallelseöversikten.

Granska den tomma punkten i kallelseöversikten. Om du vill redigera den 
tomma punkten flyttar du muspekaren till dess rad (på samma sätt som 
med ärendepunkten – steg [10] i avsnitt 25.3.1.1) och klickar på Ändra.

25.3.1.4 Lägga till anmälningspunkt

Följ denna instruktion som en fortsättning av instruktionen i föregående 
avsnitt. 

Obs: En viktig avgränsning är att kallelsen lämnar utrymme för högst en (1) 
anmälningspunkt, som i sin tur kan omfatta flera anmälningar.

1. Klicka på knappen Lägg till punkt och välj Anmälning (se steg [6] i avsnitt 
25.3.1 ovan). Dialogrutan Ta upp anmälningar för kännedom visas:
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2. Klicka på knappen Välj anmälningar. 
Dialogrutan Sök anmälningar visas:
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3. Klicka på Sök [3a] för att hitta anmälningar enligt dina sökkriterier (Datum 
från och Datum till samt Instans) [3b] Klicka i alternativet Visa 
anmälningar som redovisats [3c] om du även vill söka fram anmälningar 
som har redovisats på andra möten. 

4. I träfflistan bockar du för de anmälningar som du vill ta upp i kallelsen [4a] 
och klickar på Lägg till [4b]. 
Dialogrutan Ta upp anmälningar för kännedom visas åter (se steg 1 ovan).
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5. Fyll i fälten Rubrik (obligatoriskt), Underrubrik, Sammanfattning, Förslag 
till beslut osv. [5a] för att lägga till information kring denna 
anmälningspunkt i kallelsen. 

Använd med fördel redigeringsverktygen som blir tillgängliga så fort du 
klickar mitt i textfältet. Här finns t.ex. verktyg för byte till fetstil eller 
kursiverad stil, för att infoga tabeller och sidbrytningar och för att skapa 
numrerade listor och punktlistor. Vid behov kan du avdocka 

textredigeringsfönstret med avdockningsknappen . Fönstret stängs 
igen så fort du sparat.

Bocka för alternativet Publicera i meetings [5b] om du vill kunna publicera 
dokument, konverterade till PDF, till Meetings by Formpipe på en 
läsplatta.
Bocka för alternativet Meetings [5c] för varje dokument som ska kunna 
läsas i PDF-format på iPad med hjälp av Meetings by Formpipe.
Obs: Meetings by Formpipe är en egen licensbelagd programvara. 
Kontakta Formpipe Software AB vid frågor.

Om du vill kan du ange att information från Platina, som ska publiceras till 
Meetings Plus, bara är avsedd för internt bruk. Det är med hjälp av 
kryssrutan Visning endast internt (på kallelsepunkten) som du flaggar 
“visning endast för interna ögon” vid publicering till Meetings Plus.

På redigeringsformuläret för kallelsepunkten kan du sätta den här flaggan 
för individuella handlingar och dokument.

6. Lägg märke till knapparna Föregående och Nästa [6], som gör att du kan 
hoppa direkt till en annan punkt i kallelsen (och fortsätta fylla på med 
kallelseinformation) utan att behöva lämna denna dialogruta. 

7. Klicka på Verkställ [7] för att spara eller på OK för att spara, stänga och gå 
tillbaka till den uppdaterade kallelseöversikten. 

Granska anmälningspunkten i kallelseöversikten. Om du vill redigera 
anmälningspunkten flyttar du muspekaren till anmälningsraden (på 
samma sätt som med ärendepunkten – steg [10] i avsnitt 25.3.1.1) och 
klickar på Ändra.

25.3.2 Ändra ordningsföljden på kallelsepunkterna
I arbetet med att lägga till kallelsepunkter ligger fokus på innehåll, vilket 
innebär att ordningsföljden inte är optimal. Det innebär att du kan behöva 
flytta om kallelsepunkterna så att de hamnar i en lämplig ordningsföljd.

Gör så här:

1. Hitta ditt möte och öppna kallelseöversikten (se avsnitt 25.3.1).
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2. Flytta kallelsepunkten på något av följande sätt:

 Flytta muspekaren till den kallelsepunkt som ska flyttas och klicka på 
uppåt- eller nedåtpilen. Punkten flyttas ett snäpp i den angivna riktningen. 
Upprepa detta steg för att flytta punkten ett snäpp till eller för att flytta en 
annan punkt. 

 Du kan också använda muspekaren och dra-och-släppa en kallelsepunkt 
till ett nytt ställe.

 Klicka på sorteringsnumret för kallelsepunkten, skriv radens nya position i 
dialogrutan och klicka på OK.

3. Klicka på Spara-knappen när du är nöjd. 

25.3.3 Ändra kallelseinställningar och ange mötesdeltagare
Det finns ett antal inställningar för vad som ska visas i kallelsen utöver 
kallelsepunkterna. 

Gör så här:

1. Hitta ditt möte och öppna kallelseöversikten (se avsnitt 25.3.1):
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2. Gå till menyn Hantera möte och välj alternativet Inställningar. 
Följande dialogruta visas:

3. Bocka för de fält som ska visas i kallelseöversikten [3a] och fyll uppgifterna 
om mötesplats, tidpunkt och sekreterare [3b].
Obs: Det du väljer att visa i kallelseöversikten påverkar inte den 
information som kommer med i det genererade kallelsedokumentet. Se 
avsnitt 25.3.4 – Skapa kallelsedokument för mer information.

4. Skriv vid behov kompletterande text till kallelsen, t.ex. tiden för en 
presskonferens, en mötespunkt för vidaretransport, e.d. Denna 
information visas ihop med kallelsepunkten i kallelseöversikten och den 
kan överföras till kallelsedokumentet (vänd dig till systemadministratören 
för bokmärkeskonfiguration i mallen).

5. Bocka för de deltagare som ska kallas till mötet [4a]. Klicka på knappen 
Lägg till deltagare om du vill lägga till ytterligare deltagare [4b]. 
Obs: Använd pilarna längst till höger på varje rad för att påverka 
deltagarnas ordningsföljd, såsom den ska visas i kallelsen [4c]. 
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6. Om du vill kan du hämta alla mötesdeltagare i ett svep genom att klicka på 
knappen Hämta deltagare för att hämta deltagarna som finns registrerade 
på instansen (en funktionalitet som licensbelagd – kontakta Formpipe 
Software AB för mer information). 
Obs: Om du har lagt upp nya mötesdeltagare i steg 5 och sedan trycker på 
knappen Hämta deltagare, visas en dialogruta som ber dig bekräfta om du 
vill skriva över de befintliga deltagarna:

7. Klicka på Verkställ för att spara eller på OK för att spara och stänga 
dialogrutan.

25.3.4 Skapa kallelsedokument
När du är nöjd med innehållet i din kallelseöversikt och vill kalla till mötet så är 
det dags att skapa själva kallelsen.

Gör så här:

1.  Hitta ditt möte och öppna kallelseöversikten (se avsnitt 25.3.1):

2. Klicka på knappen Skapa kallelse. Följande dialogruta visas:
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3. Ange vad som ska inkluderas i kallelse(-dokumentet).

När du skapar kallelsen, kan du inkludera kallelsepunkter och handlingar 
som är klassificerade som sekretess eller personuppgifter. Du kan t.ex. 
markera kryssrutan Inkludera personuppgifter [3], för att inkludera 
punkter och handlingar med harmlös eller känslig personuppgiftsnivå i 
kallelsen. Vill du även inkludera punkter och handlingar med svag och 
stark sekretessnivå, markerar du kryssrutan Inkludera sekretess [3], [3a].

Bestämmer du dig för att inkludera handlingar klassade som 
personuppgifter eller sekretess, kan du också inkludera en maskad kopia 
istället för det klassificerade dokumentet. Markera i så fall kryssrutan 
Använd maskad kopia [3a]. Har sekretess- eller personuppgiftsklassade 
handlingar (svaga/starka eller harmlösa/känsliga) publicerade maskade 
kopior, så inkluderas dessa i kallelsen. I det här fallet inkluderas 
handlingar med harmlös personuppgiftsnivå inte i kallelsen eftersom det 
inte går att skapa en maskad kopia av sådana handlingar.

När kryssrutan Använd maskad kopia markerad, inkluderas således inga 
klassificerade dokument i kallelsen.

Obs: När kryssrutorna Inkludera personuppgifter och Inkludera sekretess 
avmarkeras, avaktiveras även kryssrutan Använd maskad kopia.

4. Använd knappen Förhandsgranska för att se om det ser bra ut.
5. Ändra vid behov namnet i fältet Filnamn och klicka på Skapa kallelse för 

att spara. 
Obs: Det finns ingen begränsning i antalet kallelser du kan skapa.

25.3.5 Skriva ut och publicera möteskallelse
Se avsnitt 25.1.6 – Publicering av enskilda kallelse- och protokoll-PDF:er.



Platina 7.1 – Användarmanual

© Formpipe Software AB. All rights reserved. 394 (488)

25.4 Skapa protokoll
Protokollet beskriver vad man kom fram till på mötet. Innehållet i protokollet 
påminner starkt om kallelsen, även om det är brukligt att städa bort punkter 
som handlar om upprop, lunch, duplicerade ärenden osv. Beslut som har 
fattats ska registreras per mötesparagraf. 

25.4.1 Ta kallelsen som utgångspunkt för protokollet
Det enklaste sättet att skapa stommen för mötesprotokollet är att bygga vidare 
på mötets kallelse. 

Gör så här: 

1. Öppna menyn Möten och välj alternativet Möteshantering.

2. I dialogrutan Mötesadministration anger du ett datumintervall i rutorna 
Från och Till, väljer instans i listrutan Instans och klickar på knappen Sök.

3. Hitta ditt möte i träfflistan, markera det och klicka på knappen Protokoll 
[3a].

Obs: Om du har Möten-boxen framme på startsidan, kan du också visa 
protokollsöversikten genom att högerklicka på mötet och välja Öppna 
protokollsöversikt på snabbmenyn [3b]:
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Den tomma protokollsöversikten visas:

4. Klicka på knappen Skapa paragrafer baserat på kallelsen för att på ett 
enkelt sätt föra över kallelsens struktur och innehåll:
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25.4.2 Lägga till och redigera paragrafer
Även om protokollet (åtminstone till en början) i stora drag är en 
redigeringsbar kopia av kallelsen, så kan du fritt infoga flera paragrafer om 
behovet uppstår.

I följande avsnitt beskrivs hur du lägger till: 

Ärendeparagraf (avsnitt 25.4.2.1), 
Delegeringsparagraf (avsnitt 25.4.2.2), 
Tomparagraf (avsnitt 25.4.2.4) och 
Anmälningsparagraf (avsnitt 25.4.2.3)

Stavningskontroll

Obs: Om du vill kontrollera stavningen när du skriver dina paragrafer, så kan 
du behöva aktivera stavningskontrollen för din webbläsare. Klicka på följande 
länk för mer information:

https://answers.microsoft.com/en-us/ie/wiki/ie11-iewindows_10/spelling-
correction-and-checking-in-internet/a1321c59-3623-49a2-8fce-388ecc2cb057 

25.4.2.1 Lägga till ärendeparagraf

Använd denna instruktion för att lägga till en ny ärendeparagraf eller för att 
protokollföra på en befintlig paragraf. 

https://answers.microsoft.com/en-us/ie/wiki/ie11-iewindows_10/spelling-correction-and-checking-in-internet/a1321c59-3623-49a2-8fce-388ecc2cb057
https://answers.microsoft.com/en-us/ie/wiki/ie11-iewindows_10/spelling-correction-and-checking-in-internet/a1321c59-3623-49a2-8fce-388ecc2cb057
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Obs: Om du ska redigera en befintlig paragraf, flyttar du muspekaren till den 
raden och klickar på Ändra (beskrivs i steg 21). Du kan också dubbelklicka på 
raden.

1. Gå till protokollsöversikten, såsom beskrivs i avsnitt 25.4.1 ovan.

2. Välj Ärende på menyn Lägg till paragraf. Dialogrutan Lägg till paragraf > 
Ärende visas:

3. Till vänster finns utrymme för ärenden som redan är lagda till beslut [3a]. 
Om du vill lista fler ärenden, så kan du ta fram sådana i listan på 
högersidan av skärmen [3b]. Klicka i så fall på knappen Sök ärende [3c]. 
(Använd sökfälten Diarienummer, Titel (obligatoriskt) och/eller 
Beskrivning om du vill begränsa antalet sökträffar). 
Obs: Ärenden som visas i grått finns redan upptagna i protokollet men 
visas ändå eftersom de vid behov kan tas upp i flera olika paragrafer.
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4. Markera ett ärende (i någon av listorna) som ska infogas i protokollet och 
klicka på knappen Välj ärende. 
Den detaljerade Lägg till paragraf > Ärende-dialogen visas:

5. Fyll i de textfält med de texter som du vill infoga i protokollparagrafen, 
t.ex. Rubrik, (obligatoriskt), Underrubrik, Sammanfattning, Förslag till 
beslut och Beslut [5a]. 

Om ditt system har konfigurerats så att titeln från det diarieförda ärendet 
inte ärvs till paragrafens rubrik 
(MeetingManagement_InheritTitleFromCase system setting = false) och 
om dessutom en tjänsteskrivelse har valts som beslutsunderlag, så hämtas 
paragrafens rubrik från tjänsteskrivelsen).

Använd med fördel redigeringsvertygen som blir tillgängliga så fort du 
klickar mitt i ett textfält. Här finns t.ex. verktyg för byte till fetstil eller 
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kursiverad stil, för att infoga tabeller och sidbrytningar och för att skapa 
numrerade listor och punktlistor. Vid behov kan du avdocka 

textredigeringsfönstret med avdockningsknappen . Fönstret stängs 
igen så fort du sparat. Om du vill stänga textfönstret utan att spara några 
ändringar klickar du på stängningsknappen högst uppe till höger i fönstret 
eller på Avbryt.

Obs: Om du vill kunna följa upp verkställandet av beslutet som instansen 
fattar på det här ärendet, så är det viktigt att du bockar för alternativet Följ 
upp verkställande [5b]. (Hur du gör för at att följa upp beslutets 
verkställande beskrivs i avsnitt 25.5 – Följa upp verkställande).

6. Om du i rollen som sekreterare har ändrat paragrafens innehåll så kan du 
när som helst återställa paragrafen till ärendets ursprungliga data genom 
att klicka på Hämta beslutsunderlag från ärende.

Om ditt system har konfigurerats så att titeln från det diarieförda ärendet 
inte ärvs till paragrafens rubrik 
(MeetingManagement_InheritTitleFromCase system setting = false) och 
om dessutom en tjänsteskrivelse har valts som beslutsunderlag, så hämtas 
paragrafens rubrik från tjänsteskrivelsen).

7. Lägg märke till att information från en tjänsteskrivelse eller ett 
protokollsutdrag bara hämtas till textfälten om du klickar på -knappen 
på motsvarande rad (dvs. under Välj förslag till beslut). Textformateringen 
i tjänsteskrivelsens fält följer med, dock inte när det gäller rubrikfältet (se 
även avsnitt 25.2.1 – Skapa tjänsteskrivelse).

Om radioknappen är markerad för en post under Välj förslag till beslut och 
om det finns text i något av textfälten som ska ta emot data från 
tjänsteskrivelsen/protokollsutdraget, blir du ombedd att bekräfta att du 
vill skriva över befintlig text.

8. Uppdatera vid behov ärendets status. 
9. Markera de handlingar och dokument som du vill lägga med i protokollet 

och klicka på Bifoga-knappen. CTRL-klicka om du vill markera flera 
objekt.

10. Ändra vid behov ordningsföljden för bilagorna genom att klicka på 
pilknapparna. 

Klicka på -knappen om du vill se handlingar och dokument.

Gäller det handlingar utan kopplade dokument, öppnas egenskapskortet 
för handlingen.

Gäller det dokument och handlingar med kopplade dokument, öppnas en 
dialogruta med fyra knappar; Visa, Checka ut, Egenskaper och Avbryt (se 
även kapitel 17 – Dokumenthantering).

Obs: Vilka knappar du kan använda beror på dina åtkomsträttigheter till 
dokumentet/handlingen. För att kunna visa eller arbeta med ett 
personuppgifts-/sekretessklassad handling (eller dokument) krävs t.ex. 
FK-rättigheter (Full Kontroll). Är handlingen klassificerad med svag eller 
stark sekretessnivå, eller känslig personuppgiftsnivå, krävs FK-behörighet 
för att kunna visa den. Har du läs- eller skrivbehörighet, kan du se den 
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beroende på om det finns en publicerad maskad kopia eller inte (se avsnitt 
20.8.1 – Visa kopplat dokument).

11. Ange om du vill kunna publicera dokumentet i Meetings by Formpipe. 
Denna programvara kräver en separat licens. Var vänlig ta kontakt med 
Formpipe Software vid frågor.

I Platina kan du ange om information som ska flaggas för intern 
användning vid publicering till Meetings Plus. 

Kryssrutan Visa information endast för intern användning finns tillgänglig 
när du arbetar med paragrafer. Markerar du denna kryssruta så innebär 
det att informationen som publiceras i Meetings Plus endast är avsedd för 
intern användning.

12. Klicka på Verkställ [10a] för att spara och konstatera att flikarna Deltagare, 
Votering och Paragrafbilagor nu också går att öppna [10b].

13. Öppna fliken Deltagare [10b].
Förutsatt att mötesdeltagarna redan registrerades i kallelsen (se avsnitt 
25.3.3), så visas samma personer även i nedanstående dialogruta. 
Om det fanns mötesdeltagare som du vill efterregistrera, klickar du på 
Lägg till [11] och fyller i fälten Namn, Parti, Roll osv.
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14. Här kan du som sekreterare ange vilka mötesdeltagare som var närvarande 
[12a] och vilka som var beslutande på den aktuella paragrafen. Vidare kan 
du ange vem som ersatte vem vid frånvaro samt om någon varit jävig [12b]. 
Informationen som skrivs in i fältet Beskrivning är densamma för hela 
protokollets samtliga paragrafer (och kan därmed ändras var helst ifrån). 
Fältet kan användas för att till exempel ange tidpunkt när någon 
mötesdeltagare kom och gick under mötet. 

Närvarande, Ersätter, Beslutande och Jäv är värden som är 
sammankopplade. Lägg därför alltid märke till hur de andra värdena 
påverkas när du ändrar ett av dem. Till exempel: om du markerar Jäv för 
en mötesdeltagare, avmarkeras automatiskt även Närvarande och 
Beslutande, då denna person kommer att behöva kliva ut från mötet i 
samband med den här mötespunkten.

Obs: För mötesdeltagare som du själv har lagt till (som alltså inte är 
hämtade från instansen), visas ikoner för att ta bort, redigera och flytta om 
i mötesdeltagarlistan .
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15. Välj alternativet Överför värden för närvaro och beslutande till alla 
efterföljande paragrafer när du sparar om du vill att de inställningar du gör 
på den här fliken förs över till efterföljande paragrafer (inkluderar även 
information om ersättare). 

16. Klicka på Verkställ [14a] för att spara och gå sedan vidare till fliken 
Votering [14b]:

17. Klicka på knappen Ny votering [15a] och fyll i Rubrik för votering [15b].
18. Fyll i hur mötesdeltagarna har röstat [16a], spara och klicka på knappen 

Skapa voteringslista [16b]. Voteringsdokumentet skapas och visas på 
skärmen samt läggs till i förteckningen [16c]. Upprepa steg 15-16 för varje 
ny voteringsomgång.
Obs: Det blir maximalt en (1) voteringslista per paragraf, men 
voteringslistan kan innehålla flera voteringsomgångar. 

19. Klicka på Verkställ [17a] för att spara och gå vidare till fliken 
Paragrafbilagor [17b]:
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20. Markera det eller de mötesdokument [18a] som ska bifogas som bilagor till 
paragrafen och klicka på knappen Bifoga [18b].

Paragrafbilagor kan med hjälp av kryssrutan Internt flaggas så att de 
endast får visas för intern användning vid publicering i Meetings Plus.

Obs: Voteringsdokumentation bifogas automatiskt i listan Valda 
paragrafbilagor i ordningsföljd [18c].

21. Om du har flera bilagor kan du klicka på uppåt- och nedåtpilarna för att 
ändra deras ordningsföljd. 

22. Klicka på Verkställ för att spara eller på OK för att spara och återgå till 
protokollsöversikten:



Platina 7.1 – Användarmanual

© Formpipe Software AB. All rights reserved. 404 (488)

23. Granska ärendeparagrafen i Protokollsöversikten. Om du vill redigera 
ärendeparagrafen flyttar du muspekaren till ärenderaden och klickar på 
Ändra. 

24. Klicka på Öppna ärende om du vill se ärendekortet.
25. Om du ändrar ordningsföljden på paragraferna med hjälp av uppåt- och 

nedåtpilarna [22a], eller tar bort en paragraf med Ta bort-knappen [22b], 
är det viktigt att komma ihåg att klicka på Spara [22c]. 
Obs: Du kan också flytta en paragraf till ett nytt ställe genom att dra-och-
släppa.

25.4.2.2 Lägga till delegeringsparagraf

Obs: En viktig begränsning är att protokollet lämnar utrymme för högst en (1) 
delegeringsparagraf, som å andra sidan kan omfatta flera delegeringsbeslut.

1. Gå till protokollsöversikten, såsom beskrivs i avsnitt 25.4.1.
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2. Klicka på knappen Lägg till paragraf och välj Delegering. 
Dialogrutan Lägg till paragraf > Redovisning av delegeringsbeslut visas:

3. Klicka på knappen Välj delegeringsbeslut [3] för att göra en sökning. 
Följande dialogruta visas:
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4. Klicka på Sök [4a] för att hitta delegeringsbeslut enligt dina sökkriterier 
(Datum från och Datum till samt Instans). Klicka i alternativet Visa 
redovisade delegeringar [4b] om du även vill söka fram delegeringar som 
har redovisats på andra möten. 

5. I träfflistan bockar du för de delegeringsbeslut du vill ta upp i protokollet 
[5a] och klickar på Lägg till [5b]. 
Dialogrutan Lägg till paragraf > Redovisning av delegeringsbeslut visas 
åter (se steg 2 ovan).

6. Fyll i fälten Rubrik (obligatoriskt), Underrubrik, Sammanfattning, Förslag 
till beslut osv. [6] för att protokollföra denna delegeringsparagraf. 

Använd med fördel redigeringsverktygen som blir tillgängliga så fort du 
klickar mitt i textfältet. Här finns t.ex. verktyg för byte till fetstil eller 
kursiverad stil, för att infoga tabeller och sidbrytningar och för att skapa 
numrerade listor och punktlistor. Vid behov kan du avdocka 

textredigeringsfönstret med avdockningsknappen . Fönstret stängs 
igen så fort du sparat.

7. Markera kryssrutan Publicera till Meetings för att möjliggöra publicering 
av PDF-konverterade dokument till Meetings Plus by Formpipe på en 
läsplatta. (Observera att Meetings Plus licensieras för sig. Vänd dig till 
Formpipe Software vid funderingar.)
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Kryssrutan Visa information endast för intern användning finns tillgänglig 
för delegeringsparagrafer. Markerar du denna kryssruta så innebär det att 
informationen endast visas för intern användning vid publicering i 
Meetings Plus.

För delegeringsparagrafer så kan denna flagga sättas för handlingar och 
arbetsdokument.

8. Lägg märke till knapparna Föregående och Nästa [7], som gör att du kan 
hoppa direkt till protokollföring av nästa paragraf utan att behöva lämna 
dialogrutan. 

9. Klicka på Verkställ [8] för att spara eller på OK för att spara, stänga och gå 
tillbaka till den uppdaterade Protokollsöversikten. 

Granska delegeringsparagrafen i protokollsöversikten. Om du vill redigera 
delegeringsparagrafen flyttar du muspekaren till delegeringsraden och 
klickar på Ändra.

Obs: Vanligtvis sker ingen votering på delegeringspunkter, även om det är fullt 
möjligt. Däremot ska närvaro alltid registreras, vilket du gör på fliken 
Deltagare. Fyll i flikarna Votering och Paragrafbilagor vid behov. En detaljerad 
instruktion om att protokollföra information på dessa flikar finns att läsa i 
avsnitt 25.4.2.1- Lägga till ärendeparagraf. 

25.4.2.3 Lägga till tom paragraf

1. Gå till protokollsöversikten, såsom beskrivs i avsnitt 25.4.1.

2. Klicka på knappen Lägg till paragraf och välj Tom [2]. 
Dialogrutan Lägg till paragraf > Tom rad visas:
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3. Klicka på Sök handling om du vill bifoga något dokument. 
Följande dialogruta visas:

4. Klicka på Sök-knappen. Använd sökfälten om du vill begränsa sökningen.
5. Hitta dokumentet du vill bifoga, markera det och klicka på Lägg till. 

Dialogrutan Lägg till paragraf > Tom rad visas åter (se steg 2).
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6. Fyll i fälten Rubrik (Obligatoriskt), Underrubrik, Sammanfattning, Förslag 
till beslut osv. [6] för att protokollföra relevant information kring denna 
paragraf. 

Använd med fördel redigeringsvertygen som blir tillgängliga så fort du 
klickar i textfältet. Här finns t.ex. verktyg för byte till fetstil eller kursiverad 
stil, för att infoga tabeller och sidbrytningar och för att skapa numrerade 
listor och punktlistor. Vid behov kan du avdocka textredigeringsfönstret 

med avdockningsknappen . Fönstret stängs igen så fort du sparat.
7. Markera kryssrutan Publicera till Meetings för att möjliggöra publicering 

av PDF-konverterade dokument till Meetings Plus by Formpipe på en 
läsplatta.   (Observera att Meetings Plus licensieras för sig. Vänd dig till 
Formpipe Software vid funderingar.)

Kryssrutan Visa information endast för intern användning finns tillgänglig 
för delegeringsparagrafer. Markerar du denna kryssruta så innebär det att 
informationen endast visas för intern användning vid publicering i 
Meetings Plus.

För delegeringsparagrafer så kan denna flagga sättas för handlingar och 
arbetsdokument.

8. Lägg märke till knapparna Föregående och Nästa [7], som gör att du kan 
hoppa direkt till en annan paragraf (och protokollföra) utan att behöva 
lämna denna dialogruta. 

9. Klicka på Verkställ för att spara eller på OK för att spara, stänga och visa 
den uppdaterade protokollsöversikten. 

Granska den tomma paragrafen i protokollsöversikten. Om du vill redigera den 
tomma paragrafen flyttar du muspekaren till raden med den tomma paragrafen 
och klickar på Ändra.

Obs: Vanligtvis sker ingen votering på tomma paragrafer, även om det är fullt 
möjligt. Däremot ska närvaro alltid registreras, vilket du gör på fliken 
Deltagare. Fyll i flikarna Votering och Paragrafbilagor vid behov. En detaljerad 
instruktion om att protokollföra information på dessa flikar finns att läsa i 
avsnitt 25.4.2.1- Lägga till ärendeparagraf. 

25.4.2.4 Lägga till anmälningsparagraf

Obs: En viktig begränsning är att protokollet lämnar utrymme för högst en (1) 
anmälningsparagraf, som å andra sidan kan omfatta flera anmälningar.

1. Gå till protokollsöversikten, såsom beskrivs i avsnitt 25.4.1.
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2. Klicka på knappen Lägg till paragraf och välj Anmälning [2]. 
Dialogrutan Lägg till paragraf > Anmälningar för kännedom visas:

3. Klicka på knappen Välj anmälningar. 
Dialogrutan Sök anmälningar visas:
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4. Klicka på Sök [4a] för att hitta anmälningar enligt dina sökkriterier 
(Datum från och Datum till samt Instans) [4b] Klicka i alternativet Visa 
anmälningar som redovisats [4c] om du även vill söka fram anmälningar 
som har redovisats på andra möten. 

5. I träfflistan bockar du för de anmälningar som ska tas upp i protokollet för 
kännedom [5a] och klickar på Lägg till [5b]. 
Dialogrutan Lägg till paragraf > Anmälningar för kännedom visas åter (se 
steg 2 ovan).

6. Markera kryssrutan Publicera till Meetings för att möjliggöra publicering 
av PDF-konverterade dokument till Meetings Plus by Formpipe på en 
läsplatta.   (Observera att Meetings Plus licensieras för sig. Vänd dig till 
Formpipe Software vid funderingar.)

Markera kryssrutan Meetings för varje anmälningsparagraf för att 
möjliggöra publicering i PDF-format på läsplatta.

För anmälningsparagrafer så kan denna flagga sättas för handlingar och 
arbetsdokument.
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7. Fyll i fälten Rubrik (obligatoriskt), Underrubrik, Sammanfattning, Förslag 
till beslut osv. [6] för att lägga till information kring denna 
anmälningsparagraf i protokollet. 

Använd med fördel redigeringsvertygen som blir tillgängliga så fort du 
klickar mitt i textfältet. Här finns t.ex. verktyg för byte till fetstil eller 
kursiverad stil, för att infoga tabeller och sidbrytningar och för att skapa 
numrerade listor och punktlistor. Vid behov kan du avdocka 

textredigeringsfönstret med avdockningsknappen . Fönstret stängs 
igen så fort du sparat.

8. Lägg märke till knapparna Föregående och Nästa [7], som gör att du kan 
hoppa direkt till en annan protokollsparagraf (och fylla på med 
information) utan att behöva lämna denna dialogruta. 

9. Klicka på Verkställ [8] för att spara eller på OK för att spara, stänga och gå 
tillbaka till den uppdaterade protokollsöversikten. 

Granska anmälningsparagrafen i protokollsöversikten. Om du vill redigera 
anmälningsparagrafen flyttar du muspekaren till anmälningsraden och 
klickar på Ändra.

25.4.2.5 Bordlägga eller återremittera en paragraf

Under mötet kan man ha kommit fram till att en viss paragraf ska flyttas till ett 
nytt möte. Anledningen kan vara att man inte hann diskutera klart en punkt på 
agendan (bordläggning), eller att beslutsunderlaget var bristfälligt och behöver 
komplettering (återremittering).

Gör så här

1. Gå till protokollsöversikten, såsom beskrivs i avsnitt 25.4.1 – Ta kallelsen 
som utgångspunkt för protokollet.

2. Peka på paragrafen som du vill bordlägga eller återemittera och klicka på 
Ändra. 
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3. Klicka på knappen Bordlägg eller Återremittera. 
Något av följande dialogrutor visas:

      

4. Välj ett nytt mötestillfälle i listrutan Bordlägg till resp. Återremittera till.
Obs: Listrutan innehåller endast inplanerade mötesdatum för den aktuella 
instansen.

5. Markera vid behov kryssrutan Meddela ansvarig handläggare.
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6. Skriv ett meddelande till den ansvariga handläggaren och klicka på 
knappen Bordlägg respektive Återremittera. 
Paragrafen förs nu över som kallelsepunkt för det möte som den bordlades 
eller återremitterades till.

Notera att paragrafens status ändras till Beslut när du valt att bordlägga 
och till Beredning när du valt att återremittera.

25.4.3 Ändra inställningar för protokollet
Det finns en del annan information som kan vara väsentlig att komplettera 
protokollet med. Det kan handla om att infoga metadata som mötestid och 
lokal, men även när protokollet senast ska justeras och av vem, var protokollet 
ska förvaras, etc.

Gör så här:

1. Gå till protokollsöversikten, såsom beskrivs i avsnitt 25.4.1.

2. Gå till menyn Hantera möte och välj Inställningar. [2]. 
Dialogrutan Inställningar protokoll visas:
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3. Kryssa för alla uppgifter som ska infogas i protokollet, t.ex. Mötestid, Tid 
för justering, Anslag sätts upp/tas ned, vilka personer som ska justera och 
skriva under, etc.
Obs: Skulle ordföranden vara jävig, så ska ordförandens namn skrivas i 
det nedersta Ordförande-fältet [3a].
Obs: Se avsnitt 25.4.4 för en beskrivning av knappen Nytt startnummer 
för protokollsparagrafer [3b]. (se nedan).

4. Klicka på Verkställ för att spara eller på OK för att spara och stänga 
dialogrutan.

25.4.4 Starta om paragrafnumreringen
I vanliga fall numreras paragraferna mellan de olika protokollen löpande, t.ex. 
under ett verksamhetsår, ett kalenderår eller en mandatperiod. 

Det innebär att den första paragrafen i det första protokollet i början på en ny 
tidsperiod bör få nummer 1. Därefter numreras alla efterföljande paragrafer 
löpande. Den första paragrafen i ett nytt protokoll en bit in i kalenderåret kan 
alltså ha ett relativt högt nummer. 

När instansen startar en ny period är det brukligt att starta om 
paragrafnumreringen. 

Gör så här:

1. Gå till protokollsöversikten, såsom beskrivs i avsnitt 25.4.1.

 

2. Gå till menyn Hantera möte och välj Inställningar [2]. 
Dialogrutan Inställningar protokoll visas:
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3. Skriv exempelvis ”1” och klicka på knappen Ange startparagraf [3].
Effekten blir att detta protokoll får startnummer 1 och att alla efterföljande 
paragrafer (även i nya protokoll) sedan numreras löpande.

4. Klicka på Verkställ för att spara eller på OK för att spara och stänga 
dialogrutan.

25.4.5 Skapa protokoll
När du är nöjd med protokollets innehåll, ska protokollet skapas så att det kan 
justeras och/eller publiceras. Mötesprotokollet kan skapas som PDF.

Gör så här:

1. Öppna protokollsöversikten, såsom beskrivs i avsnitt 25.4.1.
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2. Klicka på knappen Skapa protokoll. Följande dialogruta visas:

3. Ange vad som ska inkluderas i mötesprotokollet [3]. Skapa vid behov ett 
protokoll som innehåller endast några få paragrafer, exempelvis för 
omedelbar justering [3].

När du skapar mötesprotokollet, kan du inkludera paragrafer och 
handlingar som är klassificerade som sekretess eller personuppgifter. Du 
kan t.ex. markera kryssrutan Inkludera personuppgifter [3], [3a] för att 
inkludera paragrafer och handlingar med harmlös eller känslig 
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personuppgiftsnivå i mötesprotokollet. Vill du även inkludera paragrafer 
och handlingar med svag och stark sekretessnivå, markerar du kryssrutan 
Inkludera sekretess [3], [3a].

Bestämmer du dig för att inkludera handlingar klassade som 
personuppgifter eller sekretess, kan du också inkludera en maskad kopia 
istället för det klassificerade dokumentet. Markera i så fall kryssrutan 
Använd maskad kopia [3a]. Har sekretess- eller personuppgiftsklassade 
handlingar (svaga/starka eller harmlösa/känsliga) publicerade maskade 
kopior, så inkluderas dessa i mötesprotokollet. I det här fallet inkluderas 
handlingar med harmlös personuppgiftsnivå inte i mötesprotokollet 
eftersom det inte går att skapa en maskad kopia av sådana handlingar.

När kryssrutan Använd maskad kopia markerad, inkluderas således inga 
klassificerade dokument i mötesprotokollet.

Obs: När kryssrutorna Inkludera personuppgifter och Inkludera sekretess 
avmarkeras, avaktiveras även kryssrutan Använd maskad kopia.

4. Om du vill skapa ett protokoll baserat på en befintlig arbetskopia, 
markerar du alternativet Baserat på arbetskopia, varefter du markerar det 
avsedda dokumentet i listrutan. Samtliga arbetskopior som har sparats i 
mappen Arbetskopior presenteras i listan. 

5. När Baserat på arbetskopia är markerat avaktiveras samtliga kontroller 
under Mötesprotokoll för att visa att dessa inte påverkar innehållet i den 
existerande arbetskopian. Dessutom avaktiveras alternativet 
Paragrafbilagor, då paragrafbilagor inte kan bäddas in i en existerande 
arbetskopia.

6. Obs: Alternativet Baserat på arbetskopia, med tillhörande listruta, är 
tillgängligt under förutsättning att systeminställningen 
MeetingManagement_EnableDraftOfMeetingDocument har satts till true. 
Vänd dig till systemadministratören om du har frågor.

7. Platina genererar ett filnamn baserat på datum och klockslag, som du vid 
behov kan ändra. 

8. Klicka på Förhandsgranska för att se om det ser bra ut.
9. Klicka på OK för att skapa protokollet (i PDF-format).

Obs: Du kan i princip skapa så många protokoll du vill. Ändra vid behov 
namnet i fältet Filnamn [4].

25.4.6 Generera mötesprotokollet i MS Word-format
Om du vill kan du generera mötesprotokollet som arbetskopia i DOCX-format, 
vilket ger fördelen att du kan redigera det före konvertering till PDF.

Obs: Alternativet Baserat på arbetskopia, med tillhörande listruta, är 
tillgängligt under förutsättning att systeminställningen 
MeetingManagement_EnableDraftOfMeetingDocument har satts till true. 
Vänd dig till systemadministratören om du har frågor.

När mötesprotokollet skapas i PDF-format, kan du välja om dokumentet ska 
skapas från grunden eller om det ska baseras på en existerande arbetskopia. 
Handlingar och första sidor kan läggas till den redigerade arbetskopian när 
mötesprotokollet skapas i PDF-format. 
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Obs: Hanteringen av paragrafbilagor stöds inte när mötesprotokollet ska 
baseras på en arbetskopia.

Lägg märke till att inga ändringar som görs i arbetskopian registreras i Platina. 
När protokollsutdraget skapas hämtas information paragrafernas textrutor, 
inte från arbetskopian.

Gör följande för att skapa en arbetskopia av mötesprotokollet:

1. Gå till Protokollsöversikten (se även avsnitt 25.4.1).
2. Klicka på knappen Skapa arbetskopia [1].
3. Ange i dialogrutan Skapa arbetskopia vad som ska inkluderas.

4. Ett filnamn genereras baserat på innevarande datum och tidpunkt. 
Redigera filnamnet vid behov.

5. Klicka på knappen Skapa arbetskopia för att skapa mötesprotokollet i MS 
Word-format. Ett meddelande visas om att arbetskopian skapas. Dessutom 
kan du markera kryssrutan Checka ut dokumentet, så att du kan börja 
redigera dokumentet direkt.

Dokumentet sparas i mappen Arbetskopia, som skapats automatiskt under 
mötesobjektet.

Arbetskopian kan öppnas för redigering genom sedvanlig in- och utcheckning 
(se även kapitel 17 – Dokumenthantering). Observera dock, att inga ändringar i 
arbetskopian registreras i Platina. Kom också ihåg att du kan skapa så många 
arbetskopior av ett mötesprotokoll som du vill.
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25.4.7 Skriva ut och publicera mötesprotokollet
För instruktioner hänvisas till avsnitt 25.1.6 – Publicering av enskilda kallelse- 
och protokoll-PDF:er.

25.4.8 Skapa justerat protokoll
När protokollet har justerats av utsedd justerare (se avsnitt 25.4.3) ska detta 
även registreras i protokollet, så att ett slutligt mötesprotokoll kan skapas och 
publiceras.

Obs: Ett justerat protokoll kan skapas i flera steg. Det kan t.ex. finnas 
paragrafer som justeras omedelbart, vilket gör att man bara vill inkludera just 
den justerade paragrafen i protokollet. De återstående paragraferna kanske 
justeras senare, vilket gör att man vill inkludera just dessa paragrafer men inte 
den tidigare justerade paragrafen.

Gör så här:

1. Öppna protokollsöversikten, såsom beskrivs i avsnitt 25.4.1.

2. Markera de paragrafer som har blivit justerade. Behöver du ändra en 
paragraf innan den kan markeras som justerad, följer du instruktionen i 
avsnitt 25.4.2 – Lägga till och redigera paragrafer.

3. Klicka på knappen Justera. Dialogrutan Justera visas:
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4. Fyll i samtliga obligatoriska fält (markerade med röd ram) [4a], ange vad 
som ska ingå i protokollsutdraget [4b] för ärendeparagraferna och klicka 
på knappen Justera paragrafer [4c]. Protokollsöversikten visas igen. 

Notera symbolen som indikerar vilka paragrafer som har blivit justerade 
[4d]. Notera också att knapparna Ändra och Ta bort har ersatts med Visa 
och Ta bort justering [4e]. Vid felaktig justering kan du alltså backa genom 
att ta bort justeringen (vilket gör att du får tillbaka Ändra-knappen).
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Obs: Ett protokollsutdrag skapas bara per ärendeparagraf och sparas som 
handling tillsammans med ärendet. Användaren kan komma åt det 
genererade protokollsutdraget genom att klicka på Öppna ärende på en 
ärendeparagraf[4e]. Ärendekortet öppnas. 

Protokollsutdragets titel innehåller paragrafnumret och instansens 
förkortning (t.ex. §14 KS Ansökan om stödmur).

Byt till Information-fliken och konstatera att protokollsutdraget för detta 
ärende och detta möte visas under Diarieförda handlingar (lägg märke till 
paragrafnumret [4f]). Detta diarieförda ärendebeslut kan därmed tas upp 
som underlag när samma ärende tas upp till beslut i en annan instans. Se 
fliken Möteshantering där utdragen listas [4g].

5. Klicka på knappen Skapa protokoll [5] för att skapa det justerade 
protokollet, såsom beskrivs i instruktionen i avsnitt 25.4.4.

25.5 Följa upp verkställande av beslut
När mötet har tagit ett beslut på ett ärende, kan det vara intressant att följa upp 
hur och när beslutet har verkställts. 

Obs: För att du ska kunna följa upp ärendebeslutets verkställande ska detta 
vara markerat i samband med att ärendeparagrafen läggs till i protokollet (se 
avsnitt 25.4.2.1 – steg 5 i instruktionen).
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Gör så här:

1. Hitta ärendet vars beslut du vill följa upp (på Startsidan eller i 
mötesprotokollet, som visas nedan)

2. Öppna det justerade ärendet vars verkställande ska följas upp.

3. Klicka för att markera beslutet som ska verkställas och klicka på knappen 
Verkställ beslut. 

2
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4. I dialogrutan som visas beskriver du historiken gällande beslutets 
verkställande i fältet Kommentar. 

5. När beslutet har blivit fullt implementerat anger du Verkställandedatum 
genom att klicka på kalendern och ange datum för beslutets verkställande.

6. Klicka på OK för att spara och stänga dialogrutan.

På fliken Möteshantering på ärendekortet kan du se vem som verkställde beslutet och 
när. 

5
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26 Diarieföra ärenden
Platinas ärendehanteringsmodul används för att visualisera, automatisera och 
enkelt skapa nya diarieförda ärenden. De olika ärendena kan enkelt knytas och 
publiceras som information till olika grupper och användare. 

26.1 Översikt av ärendehantering

26.1.1 Vad är ett diarium
Alla myndigheter är skyldiga att ha kontroll över sina allmänna handlingar. Ett 
av syftena med det kravet är att handlingar snabbt ska kunna återfinnas. 
Registret som används för det ändamålet kallas för diarium och är offentligt. I 
kommunen utgör varje nämnd/styrelse en egen myndighet varför det finns 
flera diarier. Platinas diariehanteringssystem uppfyller alla kraven som 
offentlighetsprincipen ställer, så som återsökning och kontroll.

I diariet lagras alla handlingar som kommer in till myndigheten, t.ex. brev och 
ansökningar samt handlingar som upprättas vid myndigheten, t.ex. beslut och 
utredningar. I diariet registreras både offentliga och sekretessbelagda 
handlingar. Handlingar som bedöms vara av mindre betydelse för 
verksamheten behöver dock inte registreras. Det är myndighetens registrator 
som sköter diariet.

26.1.2 Hur använder man Platina diariehantering?
1. En handling kommer in den kan registreras manuellt, komma in via e-post 

eller, scanning (manuell eller automatisk).
2. Ett ärende skapas och diarieförs.
3. Ärende skickas till handläggare för handläggning
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4. Under ärendet skapar handläggaren nya dokument baserade på speciella 
mallar. Dokumenten skickas via postlistan till diariet för diarieföring.

5. Alt a) Handläggare fattar själv beslut – expediering.
6. Alt b) Ärende upp till kallelse, möte, protokoll för beslut (framförallt för 

kommuner/landsting)

26.2 Startsideboxen Ärenden
I startsideboxen Ärenden ligger alla ärenden som du har skapat, både vanliga 
och diarieförda ärenden.

Klickar du på Ärendetyper visas en meny där du kan välja vilka typer av 
ärenden som du vill se. Denna meny varierar från kund till kund beroende på 
vilka ärendetyper som läggs upp av administratören.

Klickar du på Visa visas en meny där du kan välja att se dina ärenden, dina 
frisläppta ärenden samt sortera ärenden efter när de blev skapade, senast 
ändrade, giltighetsdatum, eller efter de ärenden som jag frisläppt i en process.

Om du klickar på Inställningar kan du välja om du vill visa 10, 25 eller 100 
ärenden.

Du kan arbeta med diarieförda ärenden från två olika vyer.

26.2.1 Högerklick på ärende
Genom att högerklicka på raden för ärendet visas en meny med de funktioner 
du kan utföra. 
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26.2.2 Öppna ärendets toppnivå
Genom att dubbelklicka på pilen till vänster [1] om ärendet så kommer du in i 
en vy som också listar ärendets underliggande handlingar. Din personliga 
mappstruktur har nu ersatts med ärendets mappstruktur.

Om en handling har bilagor visas ett plustecken till vänster om handlingen i 
kolumnen Typ:

Om du vill se listan av bilagor, klicka på plustecknet. Plustecknet ändras till ett 
minustecken.

För att dölja listan över bilagor klicka på minustecknet.

Bilagor sorteras alltid under huvudhandlingen oavsett handlingssortering. 
Sortering gäller alltså endast för huvudhandlingar.

Trädvyn är också tillgänglig i mappen Postlista.

Obs: Är ärendet klassificerat med stark sekretessnivå (se även avsnitt 26.3.1 – 
Fliken Egenskaper), krävs FK-behörighet för att kunna se ärendets toppnivå. 
Saknas FK-behörighet visas endast texten [Sekretess]:
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26.3 Skapa nytt diariefört ärende
För att skapa ett nytt diariefört ärende så klickar du på Ny på Platinas menyrad 
och väljer Nytt diariefört ärende [2] på menyn som visas.

26.3.1 Fliken Egenskaper
Ett ärendekort visas med fliken Egenskaper öppen. Här ska du fylla i 
information om ärendet. Samtliga fält med röd ram är obligatoriska och måste 
fyllas i.
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1. I listrutan Diarium väljer du diarium på ärendet. Genom att klicka på 
ikonen föreställande en kalender vid In/ut-datum kan du ändra datumet 
om datumet då ärendet inkommit inte överensstämmer med Reg.-datum. I 
textrutan Reg.-datum är dagens datum automatiskt ifyllt det kan du inte 
ändra. I listrutan Status väljer du status på ärendet.

Obs: I listrutan Diarium visas endast diarier som du har FK-behörighet till 
(Full Kontroll).
Skrivrättigheter behövs för att kunna ändra ärendets metadata.
Om ärendets status är satt till Avslutad, påverkas inte användarens 
rättigheter. Har du skrivrättigheter till ärendet får du ändra dess metadata 
även när ärendets status satts till Avslutad. 

På samtliga datumfält i platina kan man använda snabbkommandon samt 
förenklingar av datum som Platina formaterar på ett korrekt sätt. 

Genom att skriva:

D    = Dagens datum

10   = Den 10 i aktuell månad innevarande år

0410  = Den 10 april innevarande år

+5 = 5 dagar framåt i tiden från dagens datum

-5 = 5 dagar bakåt i tiden från dagens datum

101018 = 2010-10-18
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2. Välj Ärendetyp genom att skriva in rätt kod/koder eller klicka på 
förstoringsglaset så får du välja i en lista. Ärendetyp kan väljas i en till tre 
nivåer och om du kan koderna så kan du skriva in dem direkt och sedan 
klicka på förstoringsglaset. 

När ett diariefört ärende skapas eller redigeras, är sådana ärendetyper 
tillgängliga som uttryckligen har kopplats till diariet, samt även de 
ärendetyper som helt saknar koppling till något specifikt diarium. Om man 
väljer ärendetyp först på ärendekortet (dvs. innan diarium), fylls namnet 
på ett eventuellt kopplat diarium automatiskt i (i fältet Diarium).

Vänd dig till administratören om du vill begränsa vilka ärendetyper som 
ska vara tillgängliga för ett visst diarium.

3. Skriv in rubriken på ärendet i textrutan Ärenderubrik eller välj att söka 
efter en fras från frasregistret genom att klicka på förstoringsglaset. Skriv 
en beskrivning i textrutan Ärendemening.

Du måste även välja om ärendet är inkommet eller upprättat genom att 
bocka för det alternativ som stämmer. Systemadministratören kan 
konfigurera systemet så att alternativet Ut finns med i listan utöver 
alternativen In och Upprättat.

4. Välj med hjälp av kryssrutan Publicera om ärendet ska publiceras externt.

5. För att sekretessbelägga ärendet klickar du i rutan för Sekretess.

Obs: Vilka värden som finns att välja i listrutan Sekretess, samt även vilket 
värde som är standard, är konfigurerbart. Kontakta systemadministratören 
om för mer information om val av standard sekretessnivå per ärendetyp.

Hur det än är kan du alltid välja sekretessnivå manuellt.

6. När sekretessnivån är satt till svag eller stark visas en sökruta för val av 
paragraf. Skriv in något sökkriterium i textrutan och klicka på Sök (se 
nedan). Om sökkriteriefältet lämnas tomt visas samtliga paragrafer i 
sökträfflistan.
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7. Dubbelklicka på en paragraf i sökresultatet för att lägga till paragrafen i 
listan för redan valda paragrafer. Du kan enkelt ta bort en paragraf ur de 
redan valda paragraferna genom att dubbelklicka på den. 

8. När du är nöjd med dina val klickar du på OK (se nedan).

För att aktivera en personuppgiftsnivå för ärendet, går du till listrutan 
Personuppgifter och väljer den nivå som önskas.

Obs: De värden som visas som alternativ i listrutan Personuppgifter, samt 
även vilket värdet som föreslås som standard, kan konfigureras. Kontakta 
systemadministratören om du vill veta mer om vilka standard 
personuppgiftsnivåer som kan definieras för olika ärendetyper

Hur som helst kan du alltid byta till en annan personuppgiftsnivå 
manuellt.

Obs: Om du klassificerar ärendet med svag eller stark sekretessnivå, 
alternativt känslig personuppgiftsnivå, kan endast användare med FK-
behörighet (Full Kontroll) få tillgång till ärendets alla metadata. För 
användare med skriv- eller läsrättigheter till ärendet, gäller följande 
begränsningar:
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a. Om ett ärende har stark sekretessnivå, har användarna ingen tillgång 
till ärendets metadata, vilket innebär att flikarna Information, 
Remissblad, Möteshantering och Logg inte att visas. Flikarna 
Egenskaper, Relaterad information, Medlemmar, Nyckelord och 
Aktiviteter kommer att visa ett informationsmeddelande om satt 
sekretess.

b. Om ett ärende har stark sekretessnivå kan bara användare med FK-
behörighet (Full Kontroll) över sekretessmarkerade diarieförda 
ärenden få träff på dess dokument och handlingar vid sökning.

c. Användare som har läs- eller skrivrättigheter till ett ärende kan bara se 
vissa metadata, beroende på deras sekretessnivå. Sådana metadata 
maskas med ordet Sekretess – på ärendekortet och i samtliga vyer som 
listar ärenden (sökresultat, startsidan, etc.).

 För ärenden med känslig personuppgiftsnivå maskas 
Sändare/Mottagare.

 För ärenden med svag sekretessnivå maskas Beskrivningen samt 
Sändare/Mottagare.

 För ärenden med stark sekretessnivå maskas Rubrik, Beskrivning 
och Avsändare/Mottagare:

d. Alternativet Skriv ut på snabbmenyn för ett diariefört ärende med 
stark sekretessnivå är endast tillgängligt för användare som har FK-
behörighet över ärendet. Det innebär endast FK-behöriga användare 
kan skriva ut ärendet.

e. En användare som har läs-/skrivrättigheter till ett diariefört ärende 
med svag sekretessnivå eller känslig personuppgiftsnivå, har åtkomst 
till ärendets handlingar, men inte till några kopplade dokument. 

När ett beslut har tagits för ett ärende kan paragrafen som beslutet togs 
enligt skrivas in i textrutorna för Beslut. För att skriva in ett beslut klickar 
du på Nytt [6]. Skriv in Instans, Paragraf, Datum och Beslutstext och klicka 
sedan på Spara [7]. När du sparat hamnar beslutet i vyn nedan [8].
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9. Du måste skriva in namn- och adressuppgifter på den person som initierat 
ärendet.



Platina 7.1 – Användarmanual

© Formpipe Software AB. All rights reserved. 434 (488)

10. För att underlätta inmatningen av sändarens/mottagarens uppgifter så 
finns det en inbyggd sökfunktion för att hitta sändare/mottagare som 
redan finns i systemet. För att söka så skriver du in hela eller delar av det 
namn, som du vill hitta och klickar sedan på förstoringsglaset [9]. Om du 
manuellt fyller i alla uppgifter för en sändare/mottagare på ärendekortet så 
sparas uppgifterna automatiskt och sändaren/mottagaren finns att välja i 
listrutan [26]. Notera dock att endast uppgifter som fyllts i på 
handlingskortet sparas på detta vis; för initierare som automatiskt skapats 
(t.ex. när ett e-postmeddelande sparas via Platina Add-in) sparas inte 
uppgifterna automatiskt. Administratören kan underhålla listan över 
sändare/mottagare och deras uppgifter via Administrationsmenyn.

11. Om din sökning resulterar i några träffar så kommer en listruta [10] att 
hamna ovanför namnfältet. Här kan du välja ett namn genom att markera 
önskad rad.

Antalet sökträffar som kan visas begränsas av systeminställningen 
Initiator_NumberOfInitiatorDisplayed. Får man fler sökträffar än vad 
som kan visas enligt den här inställningen, visas ett meddelande med en 
uppmaning att förfina sökkriterierna. Vid ev. frågor gällande visning av fler 
sökträffar, vänd dig till systemadministratören.

Obs: Sökningen görs på alla ifyllda fält, inte bara på namn.

12. På varje ärende kan man lägga till flera namn, för att göra det så klickar du 
på ”+” [11] då kommer ett nytt namnfält fram.
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13. För att se samtliga sändares/mottagares namn på ett ärende väljer du Lista 
[12]. 

14. I listvyn kan du se de personer som initierat ärendet, för att välja ett namn 
så markerar du det aktuella namnet så kommer du till den personens 
kompletta adressuppgifter. 

15. Du kan se hur många namnposter det finns genom att titta högst upp i 
namnfältet. Du kan även bläddra mellan namnposterna genom att klicka 
på  knapparna.

16. För att ta bort ett namn så väljer du den post som ska tas bort och klickar 

på  
17. Använd sökfältet Sök handläggare för att hitta personen(-erna) som ska få 

det diarieförda ärendet tilldelat. Notera att du även får träff på eventuella 
borttagna handläggare.

Klicka på förstoringsglaset för att visa tillgängliga handläggare. Söker du 
en specifik handläggare kan du skriva en del av namnet och därefter klicka 
på förstoringsglaset (alternativt trycka på Enter).
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När dialogrutan visas kan du söka efter medlemmar med hjälp av Sök-
knappen.

Vill du begränsa antalet sökträffar kan du fylla i en del av namnet i fältet 
Handläggare eller välja en avdelning i listrutan Avdelning. Klicka sedan på 
Sök-knappen.

Sökträffarna visas listan nedanför. Markera personen du vill utse till 
handläggare och klicka på knappen Välj handläggare. Att dubbelklicka på 
ett namn har samma effekt. 

Obs: I sökträfflistan visas vilka handläggare som har varit utsedda till de 
valda ärendetyperna, diarierna och verksamhetskoder. . Notera att du även 
får träff på eventuella borttagna handläggare. Kontakta 
systemadministratören för mer information om att utse personer till 
handläggare beroende på diarium, verksamhetskod eller ärendetyp.

Markera personen du vill utse till handläggare och klicka på knappen Välj 
handläggare. Att dubbelklicka på ett namn har samma effekt. 

I kolumnen Närvarande visas med färgmarkeringar om en person arbetar 
(grönt) eller är frånvarande (rött). 

När du pekar på en röd markering visas en förklaringsruta innehållande 
anmälda frånvarodatum, en kort beskrivning av anledningen samt namnet på 
en eventuell ersättare.
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18. Den person du väljer läggs nu till i listan över handläggare på ärendekortet. 
Du kan lägga till flera handläggare om du vill, antingen som enstaka 
personer eller som en grupp.

19. Den handläggare som läggs till först, hamnar högst upp i listan och utses 
automatiskt till ansvarig handläggare. 

Vill du utse en annan än handläggare till ansvarig, markerar du denna 
person/grupp i kolumnen Ansvarig. När du har klickat på OK eller 
Verkställ flyttas den nya ansvariga handläggaren högst upp i listan.

Samtliga handläggare i listan får automatiskt Full Kontroll-behörighet – 
både till detta objekt och till dess underordnade objekt.

20. Om det finns något du tycker handläggaren bör veta kan du lägga till ett 
meddelande till handläggaren. Markera i så fall den handläggaren (i listan) 
skriv en fras i textboxen meddelande till handläggare. Sedan kan du göra 
likadant för de andra handläggarna om du vill.

Textrutan Meddelande till handläggare kan döljas (och åter visas) vid 
behov. Vänd dig till systemadministratören för konfiguration om du vill 
påverka detta.
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Om du har utsett en handläggare av misstag och vill ta bort denna, flyttar 
du muspekaren till motsvarande rad i listan och klickar på det röda krysset 

.

När handläggaren har kopplats bort från det diarieförda ärendet, nollställs 
även denna persons rättigheter – till det diarieförda ärendet med 
underordnade objekt. Objektägaren behåller däremot sina rättigheter, helt 
oavsett.

21. Klicka på knappen Verkställ. Ett ärendenummer med diarium sparas och 
diarienumret visas i Diarienummer [17].

Obs: Försöker du skapa ett inkommande diariefört ärende samtidigt som 
ett liknande ärende redan finns registrerat, visas följande varning:

I dialogrutan visas om systemet har konfigurerats till att varna för 
dubbletter. Kontakta din systemadministratör om du har frågor.
Som standard används följande kriterier för sökning efter dubbletter:

 Diarium, Rubrik, Verksamhetskod, Ärendetyp, In/ut-datum och 
namnet på Sändare/mottagare är identiska

 Tillkomst är In för båda ärenden.
Vill du se de befintliga registrerade ärendena i detalj klickar du på 
diarienumret i varningsdialogen. Då öppnas ärendets egenskapskort.
Bekräfta med Ja, om du trots varningen vill skapa det nya ärendet.
Svara Nej för att avbryta och gå tillbaka till det osparade ärendekortet för 
att antingen ändra dess metadata och göra ett nytt försök eller för att 
lämna ärenderegistreringen helt och hållet.
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Systemet letar dubbletter bland ärenden som du har läsrättigheter till. Är 
dubbletten klassificerad med stark sekretessnivå, så visas varningsdialogen 
endast om du har FK-behörighet till ärendet.

22. Fältet Avslutsdatum hittar du i grupprutan Registrering på ärendekortet. 
Fältet är tomt till att börja med. När ärendets status ändras till Avslutad, 
fylls fältet Avslutsdatum i automatiskt. Detta datum rensas bort om 
ärendestatus ändras. Fältet är skrivskyddat.

När ärendet är sparat blir de övriga flikarna tillgängliga

26.3.1.1 Organisationskontroll

Systemadministratören kan konfigurera systemet så det inkluderar 
organisationskontrollen i det diarieförda ärendet och handlingskortet:

Organisationskontrollen tillåter länkning av diarieförda ärenden eller 
handlingar till organisationer som har definierats av systemet.

När statusen för ett diariefört ärende är satt till klart, fryses alla organisationer 
som är definierade på det diarieförda ärendekortet samt alla tillhörande 
handlingar. Om dessa organisationer ändras senare (byter namn, raderas osv.), 
visas de på det avslutade diarieförda ärendet och handlingskortet med röd 
bakgrund:
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De inaktiverade och raderade organisationerna visas på olika sätt för avslutade 
diarieförda ärenden och de som inte är avslutade:

 För handlingskort för avslutade diarieförda ärenden, visas raderade, de 
som fått nytt namn och inaktiverade organisationer med röd bakgrund.

 För handlingskort som inte har avslutade diarieförda ärenden, visas inte 
raderade och inaktiverade organisationer alls.

Samma regler gäller för alla organisationer som visas för alla handlingar 
diarieförda inom ärendet.

Om du behöver öppna ett diariefört ärende, rekommenderar vi att du 
uppdaterar organisationen med röd bakgrund manuellt i ärendekortet och dess 
handlingar innan du sparar ärendet med en ny status. Detta på grund av att när 
du sparar det diarieförda ärendet som ej avslutat, kommer systemet att 
applicera reglerna för organisationen som för ej avslutade diarieförda ärenden, 
och alla organisationer med röd bakgrund kommer då inte att visas.

26.3.2 Duplicera diarieförda ärenden
Du kan duplicera ett befintligt diariefört ärende om du vill skapa ett nytt 
ärende som liknar det gamla.

1. Öppna Ärendekortet för det ärende du vill duplicera.
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2. Klicka på Duplicera.

Obs: Är ärendet klassificerat med svag eller stark sekretessnivå eller med 
känslig personuppgiftsnivå, krävs FK-behörighet för att kunna duplicera.

3. I det nya Ärendekortet kan du granska den information som dupliceras 
från originalärendet, ändra den (vid behov) och spara det nya diarieförda 
ärendet genom att klicka på Verkställ eller OK.

Obs: Om systemet har konfigurerats till att varna om dubbletter, och du 
försöker skapa ett inkommande diariefört ärende som liknar ett befintligt, 
så visas en varning. Se även avsnitt 26.3.1 – Fliken Egenskaper.

All information på fliken Egenskaper från originalärendet kopieras till det 
duplicerade ärendet förutom följande:

 Registreringsdatum, som fylls i med aktuellt datum.
 Diarienummer, som fylls i med ett unikt diarienummer när det duplicerade 

diarieförda ärendet sparas.
 Beskrivning av beslut (kontrollerna Instans, Paragraf, Datum och Beslut).
 Beslutsinstans och Mötesdatum.
 Inget objekt (sändare/mottagare, handling, dokument, påminnelse, 

notering osv.) som sparats inom det diarieförda originalärendet dupliceras. 
Mappstrukturen som finns inbäddad i det diarieförda originalärendet 
dupliceras inte heller.
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26.3.3 Fliken Information
Under fliken Information ser du information om det ärende som skapats. Ett 
informationskort visas med fliken Översikt öppen.

26.3.3.1 Fliken Översikt

I Översikt kan man se vad som är beslutat för ärendet samt dess tillhörande 
handlingar. Man ser även toppnivån för aktuellt ärende i en trädvy.

26.3.3.2 Fliken Ärendekortsinfo

Under fliken Ärendekortsinfo ser du information om ärendet som skrevs in när 
ärendet skapades.
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26.3.3.3 Fliken Anteckningar

På fliken Anteckningar kan du lägga till anteckningar.

26.3.3.4 Fliken Relaterad information

26.3.4 Fliken Relaterad information
På fliken Relaterad information kan du lägga till dokument som du vill relatera 
till ärendet. Du kan både lägga till dokument som finns i och utanför Platina. 

26.3.5 Fliken Medlemmar
På fliken Medlemmar lägger du till de objekt som ska vara medlemmar på 
ärendet, samt vilka rättigheter de ska ha.
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Om du vill ge en användare möjligheten att arbeta med dokument eller 
handlingar hörande till ett diariefört ärende, så räcker det inte med att lägga till 
denna användare som medlem till det diarieförda ärendet. För att 
medlemmens rättigheter även ska slå igenom för underordnade objekt, måste 
kryssrutan Utför ändringar av medlemmar på existerande underobjekt 
markeras. Användaren får då alltså åtkomst till samtliga underobjekt som 
redan existerar för ärendet. Detta gäller även mappen Arbetsdokument. 

26.3.6 Fliken Nyckelord
Under fliken Nyckelord kan du lägga till nyckelord som du vill relatera till 
ärendet. 

26.3.7 Fliken Remissblad
Under fliken Remissblad finns möjligheten att skicka ett ärende på remiss. 
Remisshanteringen i Platina inkluderar hela processen: att från sändande 
remissinstans skapa och skicka en remiss, till att från svarande remissinstans 
skapa och skicka tillbaka ett yttrande till den sändande remissinstansen.

Du kan skicka en remiss till en remissinstans både i och utanför Platina. När 
man skapar en remiss för ett ärende kan man välja att inkludera bilagor 
(handlingar, dokument, tidigare yttranden och e-postmeddelanden) som hör 
till ärendet för remissen. Bilagor till remissen bifogas för att den svarande 
remissinstansen ska kunna göra ett yttrande. 

26.3.7.1 Skapa en remiss

För att skapa en remiss utför följande steg:

1. Öppna det aktuella ärendet och klicka på fliken Remissblad.
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2. Välj Intern instans eller Extern mottagare. Detta möjliggör att kunna 
skicka en remiss till både en svarande remissinstans i och utanför Platina. 

Obs: instansen måste ha inställningen Remissmottagare markerad och 
vara kopplad till en postlista (för mer information kring att koppla instans 
och postlista, se kapitel 22). 

Du kan söka efter en intern instans i textfältet, eller skriva in namn och e-
postadress för den externa mottagaren i respektive fält för extern 
mottagare.
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När du söker efter en intern instans med hjälp av förstoringsglaset, kan du 
välja remissmottagare från listan över instanser. Statistik över skickat antal 
remisser samt antalet obesvarade), samt även nästa mötesdatum, visas för 
varje instans. Om du vill se instanser som har fått remissvar kan du 
markera kryssrutan Instanser med svar.

3. Klicka på Lägg till. Mottagarna visas i listan. För externa mottagare visas 
namn och e-postadress i listan och för interna instanser visas namn och 
nästa möte. Finns det inga möten inbokade visas texten Inga framtida 
möten. 

4. Om du vill ta bort en mottagare från listan markerar du den och klickar på 
Ta bort. 

5. Textfältet Beskrivande rubrik sätts automatiskt till Remiss angående plus 
ärendets rubrik samt diarienummer. Fältet är redigerbart så du kan ange 
en ny rubrik själv. Kom ihåg att rubriken är synlig för både registratorn och 
remissmottagaren (obligatoriskt). 

Obs: Som standard har alla remisser samma rubrik inom samma ärende. 
Vi rekommenderar att du ändrar rubriken manuellt för att undvika 
förvirring.

6. Välj önskat svarsdatum (obligatoriskt).
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7. Skriv in önskad information i textrutan Meddelande till mottagare. 

Som ett alternativ kan du använda fördefinierade er i fältet.

Obs: Kontakta systemadministratören om du behöver ha nya fraser eller 
redigera befintliga sådana.

För att ta fram en fras klickar du på förstoringsglaset.

En dialogruta visas där du kan markera frasen du behöver. Bekräfta med 
OK.

Frasen infogas sedan i fältet Meddelande till mottagare.
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Du kan också skriva början av en fras och sedan klicka förstoringsglaset. 
Får du bara en träff infogas frasen direkt i fältet. Får du fler träffar blir du 
ombedd att markera en av dem.

Lägg även märke till teckenräknaren, som visar hur många tecken som får 
plats i fältet. När frasen har infogats står det dig fritt att redigera den.

8. Välj vilken instans som är avsändare för remissen i listrutan Avsändande 
instans. Endast instanser kopplade till samma diarium som ärendet är 
diariefört under visas i listrutan (obligatoriskt).

9. Välj vilka av ärendets bilagor som ska bifogas till remissen. Följebrev som 
inte har skickats än visas inte i listan. 

Obs: e-postmeddelanden som skapats med Platina e-postklient (om 
systeminställningen 'Mail_UseMailClientInsteadOfPlatina' = false) och 
remisser som inte är diarieförda visas inte i listan.

10. Om du vill återställa fliken Remissblad, klicka på Rensa fält. Fliken 
återställs till ursprungsläget.

11. Klicka på Skapa remiss för att skapa remissen med de inställningar du har 
angett på fliken. Ett följebrev skapas i arbetsdokumentmappen för ärendet. 
Bokmärkena i följebrevet genereras med information från: listan över 
mottagande instanser, svarsdatum, remissens beskrivande rubrik, 
diarienumret för ärendet, ärendets rubrik, meddelandet till mottagaren, 
handläggaren för ärendet och bifogade handlingar/dokument. Följebrevet 
kan sedan checkas ut och redigeras vid ett senare tillfälle.
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Remissen har nu sparats och ligger i listan för remisser. 

26.3.7.2 Ändra, ta bort eller avbryta en remiss

Genom att klicka på en remiss i listan för remisser visas följande information 
för varje mottagare:

 Namn/e-postadress
 Planerat svarsdatum
 Svarsdatum
 Svarsdokument
 Diarienummer för ärendet varifrån svaret kommit

För att ändra, ta bort eller avbryta en remiss utför följande steg:

1. Planerat svarsdatum går att ändra så snart som remissen har skickats. 
Klicka på Ändra om du vill ändra det planerade svarsdatumet innan dess. 
Du kan även lägga till ett svarsdokument när remissen har skickats.

2. Om du vill ändra en remiss, markera remissen i listan för remisser och 
klicka på Ändra. Knappen Skapa remiss ändras till Uppdatera remiss. En 
remiss kan bara ändras om den inte är skickad. Knappen Ändra inaktiveras 
så fort remissen är skickad.

3. Om du vill ta bort en remiss, markera remissen i listan för remisser och 
klicka på Ta bort. En remiss kan bara raderas om den inte är skickad. 
Knappen Ta bort inaktiveras så fort remissen är skickad.

26.3.7.3 Visa följebrev

För att visa ett följebrev utför följande punkt:

 Om du vill visa ett följebrev, markera remissen i listan för remisser och 
klicka på Visa följebrev. Följebrevet öppnas i Word, där du även kan skriva 
ut det. Du kan även öppna följebrevet via fliken Information på 
ärendekortet.

26.3.7.4 Skicka remiss

För att skicka en remiss utför följande steg:

1. För att skicka remissen, markera remissen i listan för remisser och klicka 
på Skicka. Handlingen skickas till postlistan för varje mottagare. 
Handlingen består av följebrevet samt eventuella bifogade dokument. Om 
mottagaren inte är en instans i Platina, skickas ett e-postmeddelande med 
samma information till den angivna e-postadressen. 

2. När du har tryckt på knappen Skicka visas handlingskortet så att remissen 
kan diarieföras som en handling på ärendet. Fyll i aktuell information och 
klicka på OK. Om du vill avbryta diarieföringen klicka på Avbryt. Ett 
meddelande visas som säger att remissen inte har skickats.
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3. Om du valde att skicka remissen till en remissmottagare i Platina skapas 
handlingar motsvarande en kopia av remissen och en kopia för varje 
bifogad bilaga. Dessa visas för registratorn i vyn Att registrera. 

Kopior på handlingar skapas inklusive bifogade dokument samt ev. 
maskade kopior – som får samma publiceringsstatus som originalen. På så 
vis kan instansens användare se ursprungliga dokument eller dess 
maskade kopia, beroende på den egna behörighetsnivån. Behörigheter 
sätts av registratorn för instansen. Det innebär att registratorn bestämmer 
om en användare kan se det ursprungliga dokumentet eller dess maskade 
kopia.

Registratorn diarieför därefter handlingen för remissen tillsammans med 
bilagorna på ett nytt eller befintligt ärendekort. 

4. Om du valde att skicka remissen till en remissmottagare utanför Platina 
bifogas remissen och de kopplade bilagorna med följande information i 
mejlet:

 ämne är namnet på remissen
 text är meddelande till mottagaren.

E-postmeddelandet skickas till den definierade e-postadressen för 
remissinstansen. E-postmeddelandet diarieförs därefter på ärendet som en 
bilaga till remissens handling.

26.3.7.5 Skicka komplettering till remiss

En remiss kan bara skickas en gång. Däremot kan man skapa och skicka många 
kompletteringar till en remiss. 

Gör så här:

1. Öppna fliken Remissblad.
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2. I den nedre delen av fliken, under Remisser, markerar du den remiss som 
behöver kompletteras. Notera att när symbolen föreställande pappersark 

visas intill remissen, så indikerar detta att det redan finns 
kompletteringar.
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Knappen Skapa komplettering tänds.

3. Klicka på knappen Skapa komplettering. 
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Listan med mottagande instanser (i den övre delen av fliken) fylls i 
automatiskt. Redigera vid behov. Fältet Avsändande instans fylls också i 
automatiskt men är av förklarliga skäl inte redigerbart. 

4. Fyll i fältet Beskrivande rubrik för kompletteringen.
5. Ange ett nytt svarsdatum för denna remiss i fältet Svarsdatum.
6. Markera under Handlingar och dokument att bifoga vilka dokument du vill 

komplettera med.
7. Klicka på knappen Skapa dokument.

Ett antal nya knappar visas längst ner på fliken – Skapa komplettering, 
Ändra komplettering, Ta bort komplettering och Sänd komplettering:



Platina 7.1 – Användarmanual

© Formpipe Software AB. All rights reserved. 454 (488)

I det här läget släcks båda knapparna Skapa komplettering och Skapa 
dokument. 
Knapparna Ändra komplettering, Ta bort komplettering och Sänd 
komplettering är fortfarande tillgängliga. 

8. Använd knapparna Ändra komplettering eller Ta bort komplettering vid 
behov.

9. När du känner att kompletteringen är klar att skickas klickar du på 
knappen Sänd komplettering. I och med att du sänder kompletteringen 
öppnas automatiskt ett nytt handlingskort för registrering av 
kompletteringen – alltså samma procedur som när du skapar en remiss.

Obs: Visning av fliken återgår nu till utgångsläge, vilket innebär att 
kompletteringsknapparna släcks eller blir osynliga.

10. Upprepa steg 2-8 vid behov.

26.3.7.6 Skapa yttrande

En remissmottagare kan svara på en remiss på följande sätt:

1. Högerklicka på remissen under ärendeöversikten och välj Svara på remiss 
på menyn som visas.



Platina 7.1 – Användarmanual

© Formpipe Software AB. All rights reserved. 455 (488)

2. Ett dokumentkort där du kan skapa ett yttrande öppnas. Dokumenttyp, 
mall och rubrik är ifyllda. Du kan ange en ny rubrik själv, men kom ihåg att 
rubriken är synlig för registratorn och bör underlätta vid diarieföringen. 
Skriv in önskad kommentar i textrutan Meddelande till mottagare.

Bilagor (dokument och handlingar) på ärendet visas i listan under Bifogade 
handlingar. 

3. Klicka på Skicka svar för att skicka yttrandet. 

Handlingskortet visas så att du kan diarieföra yttrandet på ärendet. Klicka 
OK. Ett meddelande visas som säger att yttrande har skickats och 
dokumentkortet stängs.

Obs: Du måste klicka på OK eller Verkställ innan du klickar på Skicka 
svar.
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4. Om du inte vill skicka yttrandet med en gång kan du klicka på OK så sparas 
det i arbetsdokumentets mapp för ärendet. Yttrandet kan sedan checkas ut 
och redigeras vid ett senare tillfälle. För att skicka yttrandet öppnar du 
dokumentkortet igen och klickar på Skicka svar.

Hos remissmottagaren kommer yttrandet tillsammans med dess bilagor att 
diarieföras på ärendet. Om systemet inte är konfigurerat för automatisk 
registrering av remissvar gällande diariet som remissyttrandet har skickats 
ifrån, kommer nu en kopia på yttrandet och dess bilagor att visas för 
registrering. Dessa visas för registratorn i vyn Att registrera. Registratorn 
diarieför därefter handlingen för yttrandet tillsammans med bilagorna på 
ett nytt eller befintligt ärende. 

Om systemet är konfigurerat för automatisk registrering av remissvar 
gällande diariet som yttrandet skickades ifrån, så diarieförs svaren 
automatiskt under det aktuella ärendet. Samtliga bilagor till remissvaret 
diarieförs också. Kontakta administratören vid frågor.

Värdena i följande fält anpassas automatiskt:

 Tillkomst är alltid Inkommande.
 In/Ut-datum är lika med Reg. datum.
 Verks. kod ärvs från ärendet där remissvaret har diarieförts.
 Handlingstyp hämtas från kopplingen mellan mallen för remissvar och 

handlingstypen (kontakta administratören vid frågor). Om ingen 
handlingstyp är kopplad till mallen, sätts ingen handlingstyp här.

26.3.7.7 Diarieföra yttranden

Om systemet inte är konfigurerat för automatisk registrering av remissvar 
gällande diariet som remissyttrandet har skickats ifrån, gör du följande för 
manuell diarieföring av ett remissyttrande:

1. Det skickade yttrandet samt dess bilagor finns nu tillgängligt för 
registrering hos den sändande remissinstansen. Här kommer en kopia på 
yttrandet och dess bilagor att visas för registrering. Dessa visas för 
registratorn i vyn Att registrera. Du kan registrera svaret på det diarieförda 
ärendet som remissen ursprungligen skapades på. Yttranden kopplas 
automatiskt som svarsdokument i detaljvyn för remissposten när en 
svarande remissinstans skickat sitt yttrande.

2. För att öppna yttrandets handlingskort, klickar du på länken i kolumnen 
Svarsdokument.

Om det skickade yttrandet inte har diarieförts än visas följande 
meddelande:
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3. Om yttrandet inte kopplas automatiskt (till exempel, svaret från en extern 
instans) eller om du vill ändra det kopplade svaret, kan du koppla ett 

svarsdokument manuellt genom att klicka på ikonen . En dialogruta 
visas där du kan välja svarsdokument bland de registrerade dokumenten 
på ärendet.

26.3.7.8 Gamla remisser

Remisser som skapades enligt den gamla remisshanteringen visas i listan 
Remisser på fliken Remissblads tillsammans med de nya remisserna. Rubriken 
för de gamla remisserna utgörs av den statiska texten “Gammal remiss, skapad 
och remissdatumet. (N) introduceras i rubriken (där “N” = 1, 2, …) för att 
kunna skilja på remisserna skapade på ett och samma diarieförda ärende. 
Skickat datum visas som “N/A” för gamla remisser. Om önskat svarsdatum inte 
är ifyllt för en gammal remiss fylls remissdatumet i. De gamla remisserna och 
deras instansmottagare visas på den nya remissbladsfliken med endast 
läsrättigheter. Du kan däremot radera en vald gammal remisspost.

(För information om fliken Aktiviteter, se  avsnittet som beskriver Aktiviteter 
för dokument och ärenden.)

26.3.8 Fliken Logg
På fliken Logg kan du se alla typer av funktioner och händelser som en 
användare utfört på ett ärende. 

När ett ärende har klassificerats med stark sekretessnivå, samtidigt som du inte 
har FK-behörighet (Full Kontroll), så visas texten [sekretess] på Logg-fliken.

När ett ärende har klassificerats med känslig personuppgiftsnivå eller med svag 
sekretessnivå, samtidigt som du inte har FK-behörighet, avaktiveras samtliga 
kontroller på Logg-fliken.  

Stäng fönstret genom att klicka på krysset uppe i fönstrets högra hörn.
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26.4 Anteckningar
Du kan på två sätt lägga till anteckningar på ett diariefört ärende eller 
modifiera befintliga anteckningar. Genom att dubbelklicka på själva ärendet 
från startsideboxen Ärenden eller genom att öppna ärendets egenskaper.

26.4.1 Genom att öppna ärendet
1. Öppna ärendet genom att dubbelklicka på det från startsideboxen 

Ärenden. I vyn som kommer upp ser du en översikt över ärendet. 
2. Klicka på fliken Anteckningar [35].

3. För att lägga till en anteckning så skriver du in den i textrutan 
Anteckningar och klickar sedan på knappen Verkställ [36]. 

Den nya anteckningen listas.

4. För att ta bort en anteckning markerar du den aktuella anteckningen och 
klickar på knappen Ta bort [38].
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5. För att uppdatera en anteckning så markerar du den aktuella anteckningen 
och klickar på knappen Uppdatera. 

6. Gör din uppdatering direkt i textrutan och klicka sedan på knappen 
Verkställ [36]. Om du ångrar dig och vill skapa en ny anteckning istället, så 
klickar du på knappen Ny [37].

26.4.2 Öppna anteckningar från Startsidan
Högerklicka på ärendet från startsideboxen Ärenden och välj Anteckningar 
[39] på menyn.
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I fönstret kan du se om ärendet har befintliga anteckningar och uppdatera eller 
ta bort dem. Du kan även skapa helt nya anteckningar.

26.5 Visualisering av flikarnas innehåll
För att förenkla arbetsuppgifterna kring ett diariefört ärende så kan man se 
räknare på flikarna i gränssnittet. Om det finns nya objekt tillgängliga på 
exempelvis Notes-fliken eller fliken Relaterad information, så visas på själva 
fliktiteln hur många objekt det rör sig om:

Den är visualiseringen är tillgänglig när ett diariefört ärende har öppnats som 
ett toppnivåobjekt. Denna visualisering är också tillgänglig på ärendekortets 
Informations-flik.
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26.6 Registrera ny handling under ett diariefört ärende
Du kan skapa en ny handling under ett diariefört ärende beroende på vilken typ 
av behörighet du har i systemet. Har du behörighet att skapa handlingar under 
ett ärende så kan du direkt diarieföra handlingen under ärendet. Du måste ha 
minst skrivrättighet för att kunna utföra detta.

Obs: Om ett ärende har stark sekretessnivå (se även 26.3.1 – Fliken 
Egenskaper) så måste du ha full kontroll över det för att kunna registrera nya 
handlingar till ärendet (utöver de restriktioner som nämns ovan).

1. Högerklicka på det diarieförda ärendet och välj Ny handling [40] på 
menyn. Har du inte rätt behörighet visas inte menyn när du högerklickar.

2. Eller klicka på ikonen Skapa ny handling  [2]:

3. Ett nytt fönster visas, där du ska du fylla i diverse information om 
handlingen.

Se även avsnitt 20.6 – Registrera en ny handling.

26.7 Konvertera handlingens dokument och e-post till PDF
När en handling har ett dokument eller e-postmeddelande kopplat till sig, så 
kan du konvertera dessa till PDF. Du kan till och med markera flera handlingar 
och konvertera alla deras kopplade dokument och e-postmeddelanden till en 
samlings-PDF. Funktionaliteten finns tillgänglig i mappen Postlista och i 
ärendeöversikten. 

Så här konverterar du enstaka eller flera dokument som är kopplade till 
handlingar:
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1. Markera en eller flera handlingar i mappen Handlingar eller i 
ärendeöversikten.

För ytterligare information om att markera ett flertal handlingar, se kapitel 17.3 
– Välja och hantera flera dokument samtidigt.

Det finns olika sätt att mängdmarkera handlingar:

 När du markerar en handling vars bilagor visas komprimerade (se 
”Lighting”-posten i illustrationen nedan) så inkluderas samtliga bilagor 
(dolda under plustecknet) automatiskt i markeringen.

 Markerar du däremot en handling som visas fullt expanderad (dvs. 
minustecknet visas) så inkluderas de kopplade bilagorna inte i 
markeringen (se posten ”Architecture and construction” i illustrationen 
nedan). Det kan alltså vara ett sätt att markera en handling för sig – utan 
bilagor.

 Om du vill markera bilagorna men inte den överordnade handlingen, så 
expanderar du handlingen genom att klicka på plustecknet och markerar 
därefter de underordnade handlingarna och/eller bilagorna.

2. Högerklicka markeringen och välj Konvertera till PDF på snabbmenyn.

Obs: Normalt visas menyalternativet Konvertera till PDF inte på 
kontextmenyn för handlingar. Vänd dig till systemadministratören om du vill 
ändra på detta.

Obs: Snabbmenyn skiljer sig beroende på om du har multimarkerat eller om 
du bara har markerat ett enda objekt. I det första fallet visas endast 
menyalternativet Konvertera till PDF, och i det senare fallet finns det fler 
menyval utöver Konvertera till PDF.

När du har valt Konvertera till PDF kontrollerar systemet först om det inte rör 
sig om okonverterbara handlingar. Det finns två sådana handlingstyper:

 handlingar som inte har kopplade dokument
 sekretessmärkta handlingar som användaren inte har full behörighet till

Finns det inga giltiga kandidater som kan konverteras till PDF, så är menyvalet 
Konvertera till PDF inte tillgängligt på snabbmenyn. 

Om du har markerat ett flertal objekt varav endast en delmängd är 
okonverterbara kandidater (enligt ovan), så visas följande dialogruta när du 
klickar på Konvertera till PDF:
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3. Klicka på OK för att gå vidare. De handlingar som avses ovan ignoreras. 
Klicka på Avbryt om du vill avbryta och stänga dialogrutan.

4. Innan konverteringen sätter igång visas följande dialogruta:

5. Ange rubriken för det resulterande PDF-dokumentet i Rubrik-fältet. Som 
standard består rubriken av DiarieNummer och ÄrendeRubrik.

6. Välj sedan ett format i listrutan Format.
7. Ange dokumentens turordning i den blivande PDF-filen – det gör du enkelt 

genom att dra-och-släppa.
8. Klicka på Skapa PDF.
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Det resulterande PDF-dokumentet sparas i Arbetsdokument-mappen under 
ärendet det hör till.

Till PDF-dokumentet skapas följande metadata:

 Ägare och Medlemmar: användaren som har gjort konverteringen.
 Rubrik: beteckningen du skrev i Rubrik-fältet i dialogrutan 

Konvertera till PDF (se steg 3 ovan).
 Dokumenttyp och Mall: som standard är dessa tomma, men du kan 

ange dessa metadata via dokumentkortet om du vill.

26.8 Sök diariefört ärende
1. Välj Sök på Platinas toppmeny och välj sedan alternativet Diariefört ärende 

[41].

Ett sökfält visas där du kan göra olika typer av sökningar: 
Standardsökning, Avancerad sökning, sökning på Nyckelord samt Sökning 
på Favoriter. 

Standardsökningen är automatiskt vald att visas första gången du kommer 
till sökfältet.
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2. Med hjälp av sökkriterierna på Standard-fliken kan du söka efter 
diarieförda ärenden. Sökkriterierna matchar de metadata som visas på 
fliken Egenskaper för ett diariefört ärende. 

Vid sökning efter ett diariefört ärende kan du använda relationen diarium 
<-> ärendetyp. Det går alltså att välja ett diarium med kopplingar till en 
eller flera ärendetyper, och då blir bara de relaterade ärendetyperna 
tillgängliga. Anger du å andra sidan först ärendetypen som sökkriterium, 
anges automatiskt det eventuella relaterade diariet som sökkriterium. 

3. I listrutan anger du om det gäller en vanlig sökning eller en 
rapportsökning. 

4. Väljer du Diarierapport (Exempel) kan du ange vilket format du önskar för 
rapporten.

5. När du har angett de önskade sökkriterierna klickar du på Sök.
6. De ärenden som matchar din sökning presenteras i en lista. Gör du en 

Vanlig sökning, så kan du högerklicka på ett ärende bland sökträffarna för 
att vidta olika åtgärder, beroende på vilka åtkomsträttigheter du har till 
ärendet.  Gör du en Diariefört ärende (exempel)-sökning, så blir resultatet 
en rapport i likhet med nedan.
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7. Om du enkelt vill söka utifrån samma sökkriterier flera gånger så kan du 
spara din sökning som en favorit. Klicka på Visa för att få fram 
sökformuläret. Klicka på Favoriter på menyraden, skriv in ett namn och en 
beskrivning och klicka på knappen Spara favorit. Du kommer sedan åt 
sökningen genom att klicka på Favoriter på menyraden.

8. Om du på ett snabbt sätt vill starta en ny sökning, klicka på knappen 
Rensa. Listan med matchade ärenden töms då och dina tidigare inskrivna 
sökkriterier raderas.

9. När du har fått fram en lista med de objekt som matchade din sökning så 
döljs sökfältet för att du enklare ska kunna se listan. 

10. Klicka på knappen Dölj för att dölja sökfältet. Om du vill se sökfältet igen 
klickar du på knappen Visa [44].

11. När kryssrutan Dölj automatiskt [43] är ikryssad försvinner sökfältet 
automatiskt när du klickar på Sök [42]. Rutan är automatiskt förkryssad 
när du öppnar sökformuläret (se 23.10 för mer information om hur du kan 
presentera sökresultat).

26.8.1 Söka efter ärenden utifrån handläggaren
Sökfunktionen gör det möjligt att söka diarieförda ärenden med handläggaren 
eller ansvarig handläggaren som sökkriterium.



Platina 7.1 – Användarmanual

© Formpipe Software AB. All rights reserved. 467 (488)

Letar du efter en användare som hör till en grupp som har utsetts till 
handläggare, visar sökresultatet samtliga ärenden som gruppen är handläggare 
för.

Gör följande:

1. Välj Diariefört ärende på huvudmenyn Sök.

2. I sökformuläret använder du kontrollerna i rutan Handläggare för att 
använda namn på handläggare som sökkriterium (se steg 18-21 i 
föregående avsnitt).

När handläggare anges som sökkriterium, kan samtliga användare i Platina 
användas. Du kan ange en eller flera handläggare som sökkriterium. 
Notera att du även får träff på eventuella borttagna handläggare.
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3. Klicka på Sök när du har angett dina sökkriterier.

Sökningen resulterar i en träfflista som innehåller ärenden som matchar 
handläggarna i sökkriterierna. Träfflistan kan också innehålla objekt som 
innehåller ytterligare handläggare.

Du kan göra en sökning på ansvarig handläggare. Samtidigt är det inte 
obligatoriskt att ange en ansvarig handläggare i sökningar.

 Om inga ansvariga handläggare har angetts som sökkriterium, görs 
sökningen både på vanliga handläggare och ansvariga handläggare.

 När en ansvarig handläggare har angetts som sökkriterium, görs 
sökningen bara på objekt vars ansvarige handläggare matchar 
sökkriteriet.

Du också göra en sökning efter ärenden i Ärende-boxen på startsidan. Har du 
då en viss handläggare som sökkriterium, får du träffar på ärenden som har 
den handläggaren eller ansvariga handläggaren.

För mer information om ärendesökning i Ärende-boxen på startsidan, se 
avsnitt 2.7.1 – Söka information i en startsidebox. .

26.8.2 Filtrera ärenden på startsidan
Om du vill kan du filtrera ärenden på handläggare eller ansvarig handläggare i 
startsideboxen Ärenden.

Gör så här:
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1. Klicka på den lilla nedåtpilen intill kolumnrubriken Visa mina ärenden.
2. Välj filtret Handläggare eller Ansvarig handläggare på menyn.

Filtrerar du på handläggare, får du träffar på samtliga ärenden som du är 
handläggare eller ansvarig handläggare för. 

Filtrerar du på ansvarig handläggare får du bara träffar på ärenden som du är 
ansvarig handläggare för.

26.9 Makulera ett diariefört ärende
Endast registratorerna kan makulera ett diariefört ärende. 

Beroende på systemets konfiguration finns följande alternativ när du 
makulerar ett objekt:

 Möjlighet att makulera ett objekt utan att uppge en orsak.
 Obligatoriskt att uppge en orsak i samband med 

objektmakulering. Detta alternativ är aktiverat när 
systeminställningen Discard_ShowDiscardReason är satt till 
true. Vilka makuleringsorsaker som finns tillgängliga konfigureras 
av systemadministratören.

Du makulerar ett diariefört ärende genom att högerklicka på det aktuella 
ärendet antingen från ärendets mappstruktur eller på annan plats i Platina. 
Välj sedan Makulera [48] på menyn som visas.

Om ditt system har konfigurerats så att makuleringsorsaken inte visas (dvs. 
med systeminställningen Discard_ShowDiscardReason satt till false) visas en 
dialogruta som ber dig bekräfta makuleringen. Välj OK för att bekräfta eller 
Avbryt om du ångrar dig.
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Om ditt system har konfigurerats så att makuleringsorsaken visas (dvs. med 
systeminställningen Discard_ShowDiscardReason satt till true), så visas en 
dialogruta där du blir ombedd att välja en makuleringsorsak i listrutan.

Vid makulering av flera handlingar åt gången (exempelvis om det finns 
bilagor), så uppger man samma orsak för samtliga handlingar som makuleras.

När en orsak uppges i samband med makulering, kompletteras objektets titel 
med följande information: [MAKULERAT: ORSAK] Titel.

Om systemet har konfigurerats så att ingen makuleringsorsak behöver uppges, 
kompletteras objektets titel med följande information: [MAKULERAT] Titel.

När en handling eller ett diariefört ärende har makulerats, visas namnet på den 
som utfört makuleringen längst ner på handlingskoret eller ärendekortet 
bredvid etiketten Makulerat av.

För att makulera ärendet klicka på OK för att ångra klicka på Cancel (Avbryt). 
Ärendets status är nu ändrat till makulerat.

Makuleringen innebär att alla medlemmar på ärendet utom Root-
administratören förlorar S och FK (Skriv- och Full Kontroll-rättigheter) på 
ärendet. 

26.10 Arkivera
Diarieförda ärenden med tillhörande diarieförda handlingar och dokument kan 
arkiveras till Long-Term Archive. 

1. Högerklicka på det diarieförda ärendet eller den diarieförda handlingen 
det gäller.

2. Välj alternativet Arkivera på snabbvalsmenyn.
3. En dialogruta visas där du måste bekräfta att du vill arkivera valt objekt.
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Det finns fler möjligheter till arkivering av objekt i Platina till Long Term 
Archive men dessa finns endast tillgängligt för administratören.

26.11 Bilagehantering i Mailimporter
Om ett e-mail/e-brev skickas till en mailadress, som Platina Mailimporter läser 
av, kommer en (huvud)handling att skapas för själva brevet och eventuella 
bilagor som följer med i brevet kommer att skapas upp som handlingar. De 
sistnämnda kopplas automatiskt som bilagor till huvudhandlingen.

Ett exempel på hur det kan se ut: 

 Via Mailimporter kommer ett mail med två bilagor in till Platina.
 Mailet själv blir första handlingen, 1 av 3.
 Mailets bilaga ett och två blir handling 2 av 3 samt nr 3 av 3
 Vid registrering av handling 1 får man frågan om de två handlingarna 

(mailets två bilagor) ska ha samma metadata.
 Alla tre handlingar registreras under ett ärende. Handling nr ett får 

handlingsnummer 09KS1-1.
 För handling 2 och 3 läggs en siffra till i handlingsnummer. Så handling 2 

blir 09KS1-1.1 och handling tre 09KS1-1.2.
 De två handlingsbilagorna visas i bilagekontrollen på handlingskortet, se 

avsnittet Bilagekontrollen på handlingskortet.
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27 Rapporter
Rapportgeneratorn används till att få fram rapporter och data i listformat 
utifrån de data som finns i Platinas databas. Det är administratören som lägger 
upp rapporterna och de är därför helt unika för varje installation av Platina.

27.1 Skapa rapport
1. För att skapa rapporter från Platina så väljer du menyn Rapporter. Här 

finns de rapporter som administratören skapat så din meny kan se 
annorlunda ut än den som visas här. 

2. Markera den rapport du vill skapa [1].

Vyn för den valda rapporten öppnas. Du kan här välja att visa rapporten på 
lite olika sätt beroende på hur administratören har gjort rapporten. 

3. Du kan välja att begränsa rapporten genom att välja Från och Till – datum, 
Gruppering Kategori och Organisation.

4. För att visa en lista med alla poster eller enligt din selektering så klickar du 
på Visa lista [2].
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En lista visas [3].

27.1.1 Nytt fönster
Om du vill visa listan i ett nytt fönster så kan du markera kryssrutan Nytt 
fönster [4].

Det nya fönstret ser ut enligt nedan, i detta fönster kan du använda dig av 
funktionerna Excel och Skriv ut [5]. 

27.1.1.1 Excel

Du kan genom att klicka på symbolen för Excel byta till Excelvy (se nedan). För 
att visa verktygsfältet för Excel klickar du på knappen Tools. Samma funktion 
kan även nås via Excelikonen på rapportens första vy.
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Du kan nu använda de data som du önskar med hjälp av Excel.

27.1.2 Öppna fönster
För att på ett enkelt och smidigt sätt kunna göra utskrifter med önskad layout 
från Platina så kan man kryssa för rutan Öppna fönster och på så sätt öppna sin 
rapport i ett helt nytt fönster. Fördelen med detta är att du kan skapa flera 
rapporter efter varandra utan att behöva rensa bort någon annan innan du 
skapar en till. 

1. Öppna en rapport 
2. Kryssa för rutan Nytt fönster.

3. Välj mall i listrutan Mall [7]. Väl i vilket format du vill presentera din 
rapport i listrutan Format [8].
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4. Klicka sedan på Visa rapport [9].

Din rapport öppnas nu i ett nytt fönster (se nedan) Beroende på vilken typ av 
format som du valde så kan du själv bearbeta din rapport.



Platina 7.1 – Användarmanual

© Formpipe Software AB. All rights reserved. 476 (488)

27.2 Skapa loggrapport
I Platina finns det möjlighet att skapa och visa en loggrapport. Rapporten visar 
händelser filtrerade på valda parametrar.

För att skapa en lograpport, utför följande steg:

1. Navigera till menyn Rapporter och välj Logg rapport. 
2. I dialogen som visas sök efter det objekt du vill se loggen för

Obs:Du måste ha minst läsrättigheter på objektet för att kunna skapa och visa 
en loggrapport.

3. Välj en händelse för att endast visa dessa specifika loggar eller alternativet 
Alla händelsetyper för att se alla loggar i rapporten.

4. Klicka på knappen Visa rapport.
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Loggrapporten har nu skapats.

27.3 Skapa en logg över utförda sökningar
Du kan skapa en rapport med information om sökningar utförda av Platina-
användare. Varje sökning som görs med hjälp av sökformulären på Sök-menyn 
samt via Sök post-menyn under Registrering/Registrering loggas i systemet.

Denna funktionalitet är som standard avaktiverad. Om du vill logga utförda 
sökningar kan du be Administratören att aktivera den här funktionen i 
Administrationspanelen (med hjälp av Search_EnableLogging).

Om du vill se sökningsloggen, väljer du Logg över utförda sökningar på 
Rapporter-menyn.
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Obs: alternativet Logg över utförda sökningar visas som standard inte på 
menyn Rapporter. Vänd dig till systemadministratören för hjälp.

Du kan filtrera loggen över utförda sökningar med hjälp av följande 
sökkriterier:

 Välj en modul i listrutan Modul om loggen bara ska visa en viss typ av 
utförda sökningar. Låt alternativet Välj modul stå kvar om du vill se loggen 
över alla typer av utförda sökningar.

 Ange vid behov Datum från och/eller Datum till. Du kan också helt låta bli 
att fylla i datumfälten.

När du har angett dina sökkriterier klickar du på Visa lista för att påbörja 
hämtning av sökningsloggar.
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Obs: Om du vill att listan med sökningsloggar ska presenteras i ett nytt fönster, 
bockar du för alternativet Nytt fönster.

De sökningsloggar som matchar dina kriterier listas nu i Loggen över utförda 
sökningar.

Varje sökpost innehåller följande information:

 Namnet på användaren (såsom det har registrerats i Active Directory) som 
utförde sökningen

 Datum och tidpunkt för sökningen
 Antal träffar
 Sökkriterierna som användes i sökningen. De visas som sekvenser av 

etiketter och värden på det språk som överensstämmer med användarens 
inställningar i Platina vid sökningstillfället.

Obs: Om användaren avbröt sökningen, rapporteras värdet Cancelled i 
kolumnen Antal poster. Om sökningsresultatet omdirigerades till en Reporting 
Service-mall, så visas värdet Reporting Services i kolumnen Antal poster.

Som standard sorteras de loggade sökningarna i stigande ordning på 
Användarnamn. Om du vill sortera sökningarna efter ett annat kriterium, 
klickar du på den kolumnens rubrik.

Om rapporten innehåller många poster, kan den bli flera sidor lång. Använd 
bläddringsknapparna för att bläddra i rapporten eller för att hoppa till en viss 
sida.

Obs: Varje gång en sökning förfinas, så loggas den som en separat sökning (se 
även avsnitt 23.9 – Delsök). Delsökningar registreras alltså som att användaren 
lagt till ytterligare ett sökkriterium.
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28 Företag

28.1 Lägg till nytt företag
Välj Nytt företag [1] på toppmenyn Ny.

Du får nu fram ett företagskort där fliken Egenskaper är öppen. De övriga 
flikarna blir inte tillgängliga förrän du gett företaget ett namn och sparat. Detta 
kort kan ha designats annorlunda av din administratör så därför kan det finnas 
fler fält än på detta kort.
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28.2 Fliken Egenskaper
1. Skriv in företagsnamn samt den information du önskar. Det är endast 

fältet företagsnamn som är obligatoriskt. 

2. Om du vill fylla i kontaktuppgifter för företaget så väljer du vilken typ av 
adress det är i listrutan Adresstyp [2].

3. Fyll i adressuppgifterna du önskar i fälten för adress om du vill lägga till 
fler kontaktuppgifter klickar du på Fler och fyller i önskade uppgifter.

4. Om du vill lägga till en Kontakttyp så väljer du vilken typ av kontakt det 
ska vara i listrutan Kontakttyp och fyller i de uppgifter du önskar.

5. Du kan välja att lägga till fler adresser och kontakttyper genom att klicka 
på knappen Fler då får du möjlighet att skapa ytterligare adresser. Om du 
skapat fler än en adress så kan du genom att klicka på knappen Listvy se 
samtliga adresser och kontaktuppgifter i samma vy. 

6. För att växla från listvy till vanlig vy så markerar du en av raderna så 
avaktiveras listvyn.

7. Väljer du att stänga fönstret i detta läge kommer företagets toppnivå att 
öppnas upp i ditt Platina fönster enligt bilden nedan.

28.3 Företag som toppnivå
I företagets mappstruktur kan du navigera mellan de olika mapparna samt 
skapa nya mappar och i mapparna dokument m.m. 
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28.4 Ny kontaktperson från företagets mappstruktur
För att på ett enkelt sätt hålla reda på vilka kontaktpersoner som finns på ett 
företag så kan man skapa kontaktpersoner.

1. Klicka på Kontaktperson [5] i mappstrukturen.

2. Klicka på knappen Ny person [6]
3. Du får nu fram personkortet och fliken Egenskaper är automatiskt vald. 
4. Fyll i förnamn, efternamn, eventuellt personnummer och anteckningar.
5. I fälten på fliken Grunddata fyller du i de adresser och kontaktuppgifter du 

önskar lägga till på personen. 
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28.5 Fliken Information
På fliken Information kan du se en sammanfattning av en del av informationen 
som finns för företaget t.ex. företagsinfo, helpdeskärenden och Aktiviteter. Här 
finns även underliggande struktur tillgänglig för användaren:
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28.6 Öppna ett företags toppnivå
För att öppna toppnivån på ett företag så kan man göra på lite olika sätt.

28.6.1 Öppna toppnivå via sök
1. Klicka på toppmenyn Sök och välj alternativet Företag [9].
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2. I sökfönstret som öppnas klickar du antingen direkt på Sök eller skriver in 
något sökkriterium i något av fälten.

Sökresultatet visas i fönstret för sökresultat.

3. För att komma till företagets toppnivå så dubbelklickar du på pilen till 
vänster om företaget [11]. 
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Du kommer nu till företagets toppnivå. 

28.6.2 Öppna toppnivå från Startsidan
För att öppna ett företags toppnivå från startsideboxen dubbelklickar du 
någonstans på raden för företaget så öppnas företagets toppnivå.

Du kommer nu till företagets toppnivå. 

28.6.3 Öppna toppnivå från medlemsobjekt
Från mappen medlemsobjekt så kan du öppna de företag som du har 
behörigheten medlemsobjekt på. 

1. Öppna mappen Medlemsobjekt i mappstrukturen och klicka på företag 
[12]

2. Klicka på pilen [13] för ett företag för att komma till toppnivån för 
företaget.
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Appendix A – Registrera avvikelser i 
webbportalen

Vid registrering av avvikelser används en webbportal, t.ex. för 
avvikelserapportering inom ett landsting. När rapporteringen är färdig och du 
har sparat webbformuläret utan felmeddelanden, så förs rapportens data över 
till Platina och ett avvikelseärende skapas, som dessutom automatiskt hamnar i 
Uppgifter-boxen på startsidan hos en handläggare. (Se kapitel 19 – 
Avvikelsehantering offentlig sektor).

Det finns två varianter av portalen för avvikelserapportering: 

 En intern webbportal tillgänglig via Intranät, avsedd för medarbetare inom 
t.ex. ett landsting.

 En extern webbportal tillgänglig via Internet, avsedd för allmänheten.

Den interna webbportalen är mycket lik den externa, men har av naturliga 
anledningar större detaljrikedom, t.ex. när det gäller namn på avdelningar, 
berörda faktorer, osv.

Gör så här:

1. Gå till webbportalen. Nedan visas ett exempel på det externa formuläret.
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Gäller det en intern rapportering (dvs. om du är inloggad och kommer åt 
portalen via Intranät), så kommer vissa uppgifter att vara förifyllda och 
dessutom har formuläret större detaljrikedom. Du kommer dessutom att 
kunna skilja mellan en incident (oj!) och arbetsskada (aj!).

2. Fälten ska fyllas i så att mottagaren (handläggaren) får en god bild av det 
som har inträffat; när, var, hur, vem du är, vem som upptäckte felet, vem 
som drabbades osv.

3. Följ instruktionerna i själva formuläret. 

4. Klicka på Spara när du är klar. 

Saknas det information i det här läget eller om du har fyllt i ett felaktigt 
värde, så rödmarkeras det berörda fältet. Fyll i så fall i de begärda 
uppgifterna och spara på nytt.
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