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Lägg till eller ta bort Verksamhetsroll till enhet eller person

1. Lägg till en ny verksamhetsroll till enheten
1. Logga in på https://lucat.lu.se
2. Klicka på Organisationer i vänstermenyn och välj Verksamhetsorganisation.

3. Klicka dig fram till din enhet i trädstrukturen eller Sök efter enheten.

4. Välj fliken Verksamhetsroller på arbetsytan.

https://lucat.lu.se/
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5. Klicka på knappen Lägg till.

6. Välj Verksamhetsroll från en drop-down.

7. Nu finns verksamhetsrollen synlig i listan över enhetens verksamhetsroller.

2. Ta bort verksamhetsroll från enheten
1. Ta bort verksamhetsroll från enheten.
2. Klicka på krysset för Ta bort; till vänster.

Observera att rollen tas bort från alla innehavare av rollen.
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3. Acceptera borttaget, genom att klicka på OK.

3. Tilldela verksamhetsroll till en person utifrån organisationsmenyn
1. Tilldela verksamhetsroll till en person.
2. Klicka på den blå ikonen för att komma till rollinnehavare för vald verksamhetsroll.
3. Fliken Rollinnehav visas, klicka på Tilldela verksamhetsroll.

4. Sök upp berörd person och mata in personens arbetsrelaterade kontaktuppgifter för
verksamhetsrollen.
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4. Ta bort verksamhetsroll från person utifrån organisationsmenyn
1. Ta bort rollinnehav från person/er.
2. Markera person (1) som inte längre skall ha verksamhetsrollen och klicka på Ta bort
rollinnehav (2). I och med att verksamhetsrollen tas bort från personen, försvinner också den
information som lagts in på denna verksamhetsroll (ex telefonnummer, besöksadress).

3. Acceptera borttaget, genom att klicka på OK.
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5. Tilldela verksamhetsroll till en person utifrån personöversikten
1. Tilldela verksamhetsroll, som redan finns upplagd på enheten, till en person.
2. Klicka på Lägg till.

3. En ny vy visas där man väljer enhet och en roll som redan finns upplagd på enheten.
Om aktuell roll inte visas i listan, gå till Organisationer i vänstermenyn och lägg till rollen där
först.

6. Ta bort verksamhetsroll från en person utifrån personöversikten
1. Ta bort rollinnehav från person.
2. Klicka på Ta bort.

3. Acceptera borttaget, genom att kicka på OK.

7. Aktivera/Inaktivera distributionslista
1. Om andra ska kunna nå ut med information till alla som innehar rollen eller att innehavarna

ska få information måste distributionslistan aktiveras.
2. Klicka på Hantera e-post för den aktuella rollen.
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3. Välj att aktivera distributionslistan och klicka på Spara.

4. Du kan på samma sätt välja att inaktivera en aktiv distributionslista.


