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LUCAT 2.1
Förändringar

· Nytt utseende med flikar.
· Klickbara länkar öppnas i ny flik I webbläsaren.
· Mer detaljerad information.
· Presentation av enheters namn istället för Organisations-id (a- eller v-nr)
· Färg på “mina” enheter
· Vid val, t ex av sökt person, klickar man på pil istället för Välj.
· Sorteringsmöjligheter efter kolumn.

VERKSAMHETSORGANISATION

· Inloggad katalog- och organisationsadministratör ser sina enheter under
verksamhetsorganisationen som gröna bollar.

· Ny länk ”Sök behörigheter” och ny flik “Ansvariga”.
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Verksamhetsroller

· Ikonen för rollinnehav är flyttad till högersidan tillsammans med de andra ikonerna.
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ATTESTORGANISATION

· Inloggad katalog- och organisationsadministratör ser sina enheter under
verksamhetsorganisationen som gröna bollar.

· Nya länkar ”Sök placeringar” och “Sök behörigheter”.

· Nya flikar “Ansvariga” och “Placeringar” med uppdelad information på respektive flik.
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· Fliken “Placeringar” visar nu personnummer och slutdatum.
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Sök placeringar

· Utökade sökmöjlighet för katalogadministratör.

· Underkategorin visas i egen kolumn.
· Nerladdning till fil är inte i Excel-format utan istället till CSV-format som kan importeras till

Excel.
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Sök behörigheter

Flikar för “Utdelade behörigheter” och “Oattesterade behörigheter”.

Utdelade behörigheter
· Söksidan är gemensam för både verksamhets- och attestorganisationen och sökresultatet

visar organisation med ikon för A resp. V.

· När man klickar på pil-ikonen som finns längts till höger, tar den dig direkt till personens
behörighetsöversikt där man kan hantera behörigheter.
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· Klicka på informationssymbolen för behörighetsinformation
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Oattesterade behörigheter

· Sökresultatet visar de behörigheter som väntar på åtgärd.
· Här visas också datum för ansökningstillfället.

· Klicka på informationssymbolen för att se vem som ska attestera.
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MINA BESTÄLLNINGAR

· Beställningsdatum syns i översikten/tabellen.

· Utökad beställnings- och behörighetsinformation.
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ATT GÖRA
Sidan innehåller tre flikar:

· Hantera uppgifter - Behörighetsansökningar och Bekräfta-jobb från Primula.
· Hantera utgående uppdrag - Visar alla uppdrag som går ut inom 60 dagar.
· Visa oattesterade behörigheter - Oattesterade behörigheter för personer som på ett eller

annat sätt är knutna till mig som katalogadministratör för min/mina enheter.

Hantera uppgifter

· Klicka på den blå pil-ikonen för att hantera uppgiften (tidigare klickade man på Uppgiften
som en länk för att hantera uppgiften)
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Hantera utgående uppdrag

· Här presenteras uppdrag som har slutdatum inom 60 dagar.
· Det är endast en informativ lista för att åskådliggöra vilka uppdrag som är på väg att gå ut –

själva uppdragen hanteras i respektive källsystem, Primula eller Lucat.
· Här finns en uppdatera-knapp för att uppdatera listan.

Flera katalogadministratörer kan jobba mot samma lista därför kan man uppdatera listan
för att se förändringarna direkt.

· Klickar man på ”Enhet” kommer man direkt till enheten i attestorganisationen.

· Om två personer jobbar mot samma lista och den första kryssat i checkboxen för att
hantera ett uppdrag och sedan nästa person gör samma sak på samma uppdrag i sin egen
webbläsare (utan att först ha tryckt på Uppdatera), så visas ett meddelande.

· Meddelandet visar vem som redan hanterat uppgiften och när det gjordes.

· När man kryssar bort hanteringen från ett uppdrag får man bekräfta borttaget enligt
följande bild

· Om någon tagit bort markeringen på ett uppdrag och en annan försöker göra samma sak på
samma uppdrag så kommer den personen INTE behöva göra någon bekräftelse eftersom
markeringen redan är borttagen av någon annan.



13 / 21

Under informationsikonen finns utökad information och följande information visas:

· Aktuellt uppdrag från Primula är inte hanterat, personen har inga övriga uppdrag.

· Aktuellt uppdrag skapat i Lucat, personen har inga övriga uppdrag.
Kontaktperson visas för uppdragen Universitetsanknuten samt Stipendiat.

· Övriga uppdrag visar endast alla andra uppdrag personen har, INTE det uppdraget man just
nu skall hantera.

· Om det finns en notering upplagd på ett uppdrag så visas även detta
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· Hantering visar vem som hanterat uppdraget och när. Sektionen Hantering syns inte om ett
uppdrag inte är hanterat.

· OBS! Om ett uppdrag hanterats med ett nytt slutdatum och även detta ligger inom de 60
dagar systemet visar utgående uppdrag för, kommer systemet att uppdatera uppgiften i
listan med det nya slutdatumet och bocka ur ”Hanterat” igen.
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Visa oattesterade behörigheter

· Istället för kostnadsställe så står det nu “Enhet” som kolumn - här kan man se om det är en
attestenhet eller verksamhetsenhet på ikonen.

· Ansökt datum visar även klockslag.
· Den blå pil-ikonen tar dig direkt till användarens behörighetsöversikt.

Klickar man på namnet kommer man till personens personöversikt.
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NOTERINGSRUTOR FÖR UPPDRAG

· Det finns en noteringsruta som katalogadministratören kan använda för att göra
anteckningar om uppdraget när man skapar eller ändrar uppdrag.

· Noteringar syns aldrig för enskild person, endast för katalogadministratörer.
· Noteringsrutan visas under i-ikonen vid hantering av utgående uppdrag.

Registrering av noteringstext.

Visning av noteringstext.
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BEHÖRIGHETSÖVERSIKT

· Behörighetsöversikten innehåller två flikar - “Ansökta” och “Automatiska”.
· Det finns två indelningar på sidan. Den övre delen visar IT-tjänster och den undre delen

visar forskningsprojekt.

Ansökta behörigheter

· Grupperade på enhet.
Först visas alla behörigheter som INTE är kopplade till en enhet, därefter visas enheter i
bokstavsordning med alla behörigheter kopplade till den enheten.

· Statuskolumn visar:
- en grön check-ikon för aktiva behörigheter för personen
- en vänsterriktad röd pil-ikon som visar behörigheter som är under attest för borttag
- en högerriktad gul pil-ikon för inkommande ansökta behörigheter, som ännu inte är
attesterade (dessa rader visas med svagare grå text för att indikera att behörigheten ännu
inte är aktiv).
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· Under i-ikonen visas information för behörigheten
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 Automatiska behörigheter

· Grupperade på enhet.
Först visas alla behörigheter som inte är kopplade till en enhet, därefter visas enheter i
bokstavsordning med alla behörigheter kopplade till den enheten.

· Ikonerna för organisation (attest och verksamhet) visar vilka enheter behörigheten är
kopplade till. En enhet per rad.

· i-ikonen har mycket mindre information eftersom det inte finns attestinformation eller
ansökningsinformation.
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