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Ta ut rapporter från Lucat 

Förutsättning 
För ansvarig person på attestorganisationen, t ex avdelningschef, samt organisations- och 
katalogadministratörer finns möjlighet att ta ut rapporter på olika uppgifter från Lucat. För tillfället 
finns det fem rapporter tillgängliga: 

1. Kontaktuppgifter – utgår från tilldelade verksamhetsroller 
2. Uppdrag – i attestorganisation 
3. Utdelade användaridentiteter 
4. Utdelade Behörigheter - Attestorganisation 
5. Utdelade behörigheter – Verksamhetsorganisation 

 

1. Åtkomst till rapporter 
1. Logga in på https://lucat.lu.se 
2. Välj Rapporter i menyn till vänster. 

 
3. Systemet presenterar en sida med information om de olika rapporterna enligt nedanstående 

bild. Där presenteras även vem som har tillgång till de olika rapporterna. 

 

https://lucat.lu.se/
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4. Klicka på Till rapporterna för att komma till rapportverktyget. 
5. Nu presenteras rapportmenyn där man väljer den rapport man är intresserad av. Observera att 

man endast kan välja den/de rapporter man har behörighet till, övriga presenteras med grå 
text och är inte klickbara. 

 
6. I rapporterna finns ett verktygsfält för sidhantering. 

 
 
Punkt 1. Verktyget har en känd begränsning med att den inte visar rätt antal sidor utan att 
man först klickar på sista sidan och sedan tillbaka till första. 

 
Punkt 2. Visar antal träffar i rapporten. 
Punkt 3. Sök i rapporten. 
Punkt 4. Återgå till rapportöversikten. 
 

7. Inställningar i sökparametrar. 
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a) I parametrar för attest- och verksamhetsorganisation är defaultvärde den/de enheter 
där man har direkt behörighet som katalog- eller organisationsadministratör i 
organisationen. Man kan genom urval i parametrar lägga till och ta bort olika värde. 

 
OBS! Strukturen på organisationerna i listan är gjord för att man ska kunna följa var i 
organisationsträdet man befinner sig. Enheter på lägst nivå i organisationsträdet 
presenteras först. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tyvärr finns en begränsning i verktyget som gör att man inte på ett enkelt sätt kan 
göra kolumnen för parametrar bredare och göra detta överskådligare. 
För att enklare kunna hantera resultatet, välj Select all och exportera till excel för 
hantering. För att exportera rapporten, gå till Actions i verktygsfältet. 
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b) I vissa parametrar finns både valet Select all och ALLA 
Valet ALLA innebär att körningen mot servern går snabbare och är defaulvärdet i de 
parametrar där det finns representerat. 
Med valet Select all kan man markera och avmarkera alla sökparametrar i en lista. Om 
man går in och markerar bara ett urval av sökparametrar, verifiera att man även 
bockar ur ALLA. 

 
 

8. Starta sökningen. 
Längst ner i parametervyn, till höger på sidan, finns knappen Apply för att starta utsökningen. 
 

 
 


