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Förlänga/avsluta uppdrag

Förutsättning
En persons uppdrag på den organisation som du är katalogadministratör för ska förlängas/avslutas.
Genom att söka fram personen kan man förlänga/avsluta manuellt inlagda uppdrag utifrån personens
översikt (gäller inte anställningar/timavlönade från Primula, de hanteras i Primula). Gör sökning på
både namn och födelsedatum. Tänk på att personen kan vara både anställd och student.

1. Sök fram person

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

3. Sök fram den person du ska lägga till uppdraget på.

https://lucat.lu.se/
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4. Klicka på pilen för att välja rätt person. Du kommer då till personens översiktssida.

5. Klicka på Ändra för det uppdrag du ska förlänga/avsluta.

6. Ett nytt fönster öppnar sig, beroende på vilken typ av uppdrag det gäller så kan de se lite olika ut
men det är slutdatumet som ska redigeras i dessa fallen.
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1.1. Förläng uppdrag
1. Klicka på kalendern.

2. För att förlänga ett uppdrag, välj nytt slutdatum, kan vara max 12 månader framåt.
OBS! Uppdraget ”Anställd - knuten till universitetet” kan INTE förlängas, gäller endast i 4 mån i
avvaktan på att anställd-uppdrag ska registreras i Primula.

3. Här kan du även uppdatera kontaktperson om befintlig inte längre är aktuell.
Markera namnet och klicka på Delete (på tangentbordet). Sök upp och ange ny kontaktperson.

4. Klicka på Spara för att skicka beställningen.

5. Under Mina beställningar i vänstermenyn, kan du följa status på din beställning.

1.2. Avsluta uppdrag
1. Klicka på kalendern.

2. För att avsluta ett uppdrag, välj nytt aktuellt slutdatum.

3. Klicka på Spara för att skicka beställningen.
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4. Under Mina beställningar i vänstermenyn, kan du följa status på din beställning.

Tänk på!
När du avslutar ett uppdrag på en person så raderas alla verksamhetsroller tillsammans med
kontaktuppgifterna och de behörigheter som en person ansökt om (utöver de behörigheter man
får per automatik genom sitt uppdrag) 7 dagar efter slutdatum på sista uppdraget i Lucat.

Om personen har uppdrag på andra enheter:

- måste man ta bort verksamhetsroller kopplade till sin egen enhet för att inte felaktig information
ska visas på lu.se och medarbetarwebben.
För att ta bort en verksamhetsroll, se guide ”Lägg till eller ta bort Verksamhetsroll för person” på.

- måste man ta bort behörigheter som är ansökta och godkända för sin egen enhet så kan en
användare ha tillgång till system som hen inte längre är relevant för.

- om en person har aktivt uppdrag på en annan enhet så kan behörigheter utan organisatorisk
avgränsning vara relevanta att ha kvar, man bör inte ta bort dessa utan att ha förankrat detta med
användaren.
För att ta bort en ansökt behörighet, se guide ” Ansöka om ny alt ta bort ansökt behörighet –
katalogadministratör”.

http://lucat.blogg.lu.se/files/2015/09/L%C3%A4gg-till-eller-ta-bort-Verksamhetsroll-f%C3%B6r-person-1.pdf
http://lucat.blogg.lu.se/files/2016/04/Ansoka-alt-ta-bort-ansokt-behorighet-katalogadministrator.pdf
http://lucat.blogg.lu.se/files/2016/04/Ansoka-alt-ta-bort-ansokt-behorighet-katalogadministrator.pdf

