
Skapa besökskonto i Lucat  - Tillfälligt konto 

 

Alla anställda kan skapa besökskonto (dock inte timavlönade) - Ett besökskonto får behörighet till 
trådlöst nät och kan skapas för 7 dagar åt gången. 

 

 

Klicka på Tillfälliga konton i vänstermenyn och välj Skapa besökare – då visas följande vy: 

 

Fyll i obligatorisk information vid * : gruppnamn, start- och slutdatum, enhet och kontaktperson. 

OBS! Kontaktperson är per default inloggad person, men detta kan man ändra om man skapar 
besöksgrupp åt annan person. 

Tänk på att kontaktperson är den person som kommer åt listan och kan ändra och lägga till 
information i gruppen när den är skapad. 
Även kontaktpersonens katalogadministratör kan hantera besöksgruppens information. 

 

 

Man kan ange användarinformation manuellt (1) eller genom att importera en Excel-fil (2). 



För att manuellt lägga till personer klickar man på Lägg till, för varje ny person: 

 

 

Ange för- och efternamn samt organisation (eller företag) och klickar på OK. 

 

 

När man är klar med listan klickar man på Spara. 

 

Vid import av Excel-fil, klicka på Ladda upp fil (.xsl, .xslx) (1). 
I Excel-filen måste informationen om besökare anges i tre kolumner: förnamn, efternamn och 
organisation. 
Det finns en Excel-mall (2) att ladda ner till sin dator, som sedan laddas upp i Lucat (3). 
 

 
 
 

När man är klar med importen klickar man på Spara. 

 



Om man i efterhand behöver gå in och modifiera en person i listan använder man Ändra och Ta bort 
länkarna. 

När man klickat man på Spara får man upp en bekräftelsedialogruta där man skall verifiera att all 
information stämmer och sedan klickar man på Bekräfta. 

  

När gruppen skapats visas information om vad som skapats och man kan välja att Skriva ut lista med 
kontouppgifterna för besökarna. 

  

Klickar man på Skriv ut lista öppnas en pdf-fil med kontouppgifterna. 

I pdf-filen finns också besöksbrickor med inloggningsuppgifter för utskrift (välj dubbelsidig utskrift). 
 

 

 

  

 



Hantera gästkonton 

För att ändra eller lägga till information i en besöksgrupp; gå till Tillfälliga konton i vänstermenyn och 
välj Hantera besökare (Mina besöksgrupper). Här ser man de grupper där man själv är kontaktperson. 

  

 

Genom att klicka på Välj har man möjlighet att ändra och lägga till besökare, förlänga eller avsluta 
giltighetstiden samt att ändra kontaktperson för gruppen. 
 
Om man ändrar kontaktperson kommer man inte längre att ha tillgång till gruppen. Genom att klicka 
på Skriv ut kan man skriva ut gruppinformation och kontouppgifter. 

 

 

 


	Hantera gästkonton

