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1 Lathund 

1.1 Inledning
Denna förenklade dokumentation beskriver de vanligaste förekommande 
ikonerna och funktionerna i Platina by Formpipe.

1.2 Ikoner

Hem-ikonen används för att komma till startsidan. Klickar du på den laddas 
hela sidan om.

Uppdatera-ikonen uppdaterar trädvyn. 

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Logga ut– Loggar ur aktuell användare från systemet 
2. Snabbsökning – Öppnar fönstret för snabbsökning (snabbsökning kan 

endast nås från startsidan)
3. Utcheckade dokument – Öppnar ett fönster som listar de dokument som är 

utcheckade av dig för tillfället (utcheckat är nåbar endast från startsidan) 
En siffra på ikonen indikerar hur många dokument det rör sig om. I 
fönstret finns även knappar för att ångra utcheckning, för att checka in och 
för att visa. 

4. Nyligen visade objekt – Öppnar ett fönster som visar de objekt som du 
nyligen har jobbat med, kategoriserade efter objekttyp (nyligen visade 
objekt kan endast nås från startsidan).

5. Mina inställningar – Öppnar ett fönster där du kan göra egna inställningar 
för ditt gränssnitt.

6. Processkarta – Öppnar ett fönster som visar samtliga 
verksamhetsprocesser.

7. Favoriter – Lägg till, ändra eller öppna favoriter
8. Hjälp – Öppnar onlinehjälpen
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1.2.1 Ikoner i startsideboxen

1 2 3 4 5 6

Startsidans boxar har egna ikoner.

1. Sök– Visar sökfältet och sökknappen för sökning inom startsideboxen. 
2. Minimera – Minskar ner startsideboxen till ikonstorlek.
3. Maximera – Förstorar upp startsideboxen till maximal storlek inom ramen 

för startsidan.
4. Återställ till normal – Visas bara för en maximerad startsidebox och 

återställer startsideboxen till ursprunglig storlek.
5. Stäng – Stänger ner startsideboxen så att den tas bort från startsidan.
6. Fler/färre – Toggle-knapp som visar fler objekt (upp till 100) eller färre 

objekt (upp till 10) i startsideboxen.

1.2.2 Attribut på objekt
På ett objekt kan olika symboler finnas till hjälp för att överblicka information 
kopplad till objektet

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Process – En process finns kopplad till objektet
2. Utcheckat – Dokumentet är utcheckat
3. Anteckning – En anteckning finns kopplat till objektet
4. Relaterad information – Det finns relaterad information på objektet
5. Publicerat – Objektet har publicerats
6. Påminnelse – Det finns en påminnelse på objektet
7. Sekretess – Sekretess är satt på objektet
8. PUL – Personuppgiftslagen har aktiverats för att skydda personuppgifter 

vid publicering
9. Webbpublicerat – Objektet har publicerats på webben.

1.2.3 Meddelande på process eller skicka till 
Ett objekt som skickats via en process kan innehålla ett meddelande. Detta 
meddelande visas på objektraden i kolumnen Uppgift, antingen i 
startsideboxen eller i idag-areamodulen. Nedan ett exempel på idag-
areamodulen.



Platina 6.2 – Lathund

© Formpipe Software AB. All rights reserved. 6 (12)

1.2.4 Ikoner i dokumentkatalog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

När man befinner sig i en katalog i Platina så ser man ovanstående ikoner. Om 
man placerar muspekaren över dem får man fram en beskrivning av ikonen.

1. Processer – Öppnar processkartan
2. Nytt dokument – Skapa nytt dokument
3. Ladda upp – Importerar som ligger utanför Platina
4. Post – Skapa nytt e-postmeddelande
5. Skriv ut – Skriver ut en skärmdump över de dokument som katalogen 

innehåller.
6. Sök – Söker dokument i den aktuella katalogen
7. Klipp ut – Placerar dokumentet i Urklipp
8. Kopiera – Kopierar dokumentet till Urklipp
9. Klistra in – Klistrar in dokumentet som du kopierat eller klippt ut som 

kopia eller genväg.
10. Ta bort – Tar bort dokumentet
11. Scanna in dokument – Hämtar in dokument till Platina via en skanner
12. Visa/Dölj förhandsvisningspanelen – Visar/döljer panelen för 

förhandsvisning av innehållet i markerat dokument.

1.2.5 Navigera till ett ärende 
När man söker fram ett ärende i Platina så kan man navigera till detta ärende 
på tre olika sätt.

1 2 3

1. Klicka på den enkla pilen för att navigera till ärendets toppnivå, exempel 
nedan.

2. Klicka på pilen med ett fönster bakom för att öppna ärendeöversikten i ett 
nytt fönster, exempel nedan.
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3. För att öppna ärendekortets egenskaper klickar man på ikonen med fyra 
blad eller på valfritt ställe på ärendets rad i sökfönstret. Man kan även 
högerklicka på raden för ärendet och välja egenskaper i menyn som visas.

1.3 Högerklicka på ett dokument

Visa dokument – Visar dokumentet utan att checka ut det.
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Aktivera rev.kontroll – Aktiverar revisionskontroll.

Checka ut – Checkar ut ett dokument.

Hämta lokal kopia – Hämta en kopia av dokumentet till din lokala disk.

Publicera dokument – Publicerar dokumentet på en webbplats.

Påminnelser – Skapar/visar påminnelse(r) för det aktuella dokumentet.

Bevaka – Skapar/visar bevakning på det aktuella dokumentet.

Skicka till – Skickar dokumentet till den person eller grupp du väljer.

Anteckningar – Skapar/visar en anteckning till det aktuella dokumentet.

Aktiviteter – Skapa/visar aktivitet(er) på det aktuella dokumentet.

Process – Öppnar processfönstret för det aktuella objektet.

Diarieför – Skickar dokumentet till diariet.

Arkivera – Dokumentet arkiveras till något backup media.

Konvertera till PDF – Konvertera dokumentet till PDF.

Kopiera – Kopierar dokumentet.

Klipp ut – Klipper ut dokumentet så att du kan flytta till en annan mapp.

Duplicera – Skapar en kopia av objektet.

Ta bort – Tar bort objektet om du har behörighet till det.

Skriv ut – Skriver ut dokumentet.

Öppna toppnivå – Visar objektet på toppnivå.

Öppna toppnivå i nytt fönster – Öppnar nytt fönster för att visa objektet på 
toppnivå.

Egenskaper – Visar dokumentkortets egenskapsflik.
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1.4 Högerklicka på ett ärende

Publicera ärende – Publicerar ärendet för de personer/grupper du väljer.

Påminnelser – Skapar/visar påminnelse(r) för den person/grupp du vill.

Bevaka – Sätter/visar bevakning på ärendet för att generera en påminnelse.

Skicka till – Skickar ärendet till den person eller grupp du väljer.

Anteckningar – Skapar/visar en anteckning på ärendet.

Aktiviteter – Skapar/visar aktivitet(er).

Process – Öppnar processfönstret för aktuella ärendet.

Skriv ut – Skriver ut ärendet.

Makulera – Tar bort ärendet.

Ny handling – Skapa en ny handling.

Öppna i nytt fönster – Öppnar objektet i ett nytt fönster.

Egenskaper – Visar ärendets egenskapsflik.

1.5 Snabbkommandon 

1.5.1 Generellt
Oavsett var du befinner dig i Platina kan du snabb få fram dialogrutan för 
sökning med hjälp av kortkommandot CTRL + ALT + F. I sökdialogen kan du 
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sedan söka efter objekt med hjälp av objekt-ID:n. Objektet som hittats visas på 
toppnivå.

1.5.2 Sök
För att snabbt kunna t.ex. starta en sökning så kan du använda dig av knappen 
Alt + den bokstav som är understruken i knappen/menyn som du önskar 
använda.

Snabbkommando Funktion

Alt + S Startar en sökning i ett sökformulär

Alt + R Rensar de sökkriterier du skrivit in i 
sökformulär

Ctrl + Alt + F Startar den klassiska 
snabbsökningsfunktionen som du 
kan nå från vilken plats som helst i 
Platina.

1.6 Kortkommandon i datumkontroller
På samtliga datumfält i Platina kan man använda snabbkommandon samt 
förenklingar av datum som Platina formaterar på ett korrekt sätt. Nedan finns 
en lista över snabbkommandon för år och datum.

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

051018 = 2005-10-08

1.7 Söklogik
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)
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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 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. Med kort avstånd menas 
så få tecken som möjligt mellan orden i en mening. 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. 

Operator Villkor

- fältet ska vara tomt i databasen

!- fältet ska INTE var tomt i databasen

and, och, &, && logisk och-funktion - går bra med både stora och 
små bokstäver
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Operator Villkor

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. 

_ motsvarar 1 obestämd bokstav i en villkorssträng

Nära, ~ om du vill söka efter ord som är nära varandra.

Exempel: "Rapport" OR "faktura" OR (max* and lisa)


