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1 Inledning

1.1 Dokumentets syfte
Syftet med detta kompendium är att ge en grundläggande förståelse för hur man arbetar i Lucat
fr o m den 17 oktober 2015 samt vilken funktionalitet som erbjuds.

1.2 Målgrupp
Personer i Lunds universitets verksamhet som arbetar med antingen person- och/eller
organisationsuppgifter dvs. katalogadministratörer, organisationsadministratörer, LU ServiceDesk
samt superadministratörer.

1.3 Definition

Term Beskrivning
LU-konto En användares LU-konto innehåller alla uppdrag, verksamhetsroller, kurs- och

program man är registrerad på samt uppgifter om användarnamn för
inloggning i IT-tjänster.

Användarnamn för
inloggning i IT-tjänster

Användarnamn för inloggning i IT-tjänster består av två delar:
· en användares unika användaridentitet (tidigare anställd, Lucat-ID

ex. ldc-abc, för nya anställda efter 2015-10-19, ab1234cd, för nya
studenter, ab1234cd-s)

· Lunds universitets unika domän @lu.se
Resultatet blir ex. ldc-abc@lu.se, ab1234cd@lu.se eller ab1234cd-s@lu.se

Passport Webbapplikation där man som anställd eller student loggar in för att
aktivera sitt konto, hantera olika funktioner för sitt konto som t ex
byta lösenord eller öka sin tillitsnivå genom att verifiera sin identitet.
Katalogadministratörer och övrig supportpersonal loggar in som
administratör för att generera aktiveringskod åt en anställd/student
vid aktivering av nytt LU-konto samt vid återställning av lösenord om
personen glömt bort det. De kan även genom ID-kontroll höja
anställds tillitsnivå.

mailto:ldc-abc@lu.se
mailto:ab1234cd@lu.se
mailto:ab1234cd-s@lu.se
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2  Lucat

2.1 Allmänt om Lucat

Lucat är benämningen på Lunds universitets person- och adressregister. Detta system hanterar
information om personal vid universitetet, studenter, universitetsanknutna, besökare,
biblioteksbesökare samt information om organisationer.

Systemet i sig består av många delar, men detta dokument koncentrerar sig på administrations-
verktyget. Lucat är nu en så kallad beställningsportal vilket innebär att ändringar man gör (skapar,
ändrar, tar bort osv) utgörs av beställningar som läggs till i systemet som sedan processeras via olika
arbetsflöden. Detta gör att uppdateringar inte sker omedelbart.

Adressen till Lucat är https://lucat.lu.se

2.1.1 Inloggningen

Aktör: alla användare

När en användare besöker Lucat presenteras en inloggning.
Användaren loggar in med användarnamnet som är användaridentitet@lu.se, anger lösenord och
klickar på Logga in. lnoggningssidan på engelska styrs av inställningar i webläsaren. Tillgång till en
engelsk version av Lucat får man genom en inställning inifrån Lucat (se kap.2.5.2).

https://lucat.lu.se/
mailto:anvÃ¤ndaridentitet@lu.se
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2.2 Startsida – Min sida

Aktör: alla användare

Lucat utgörs av huvudmeny, undermenyer och arbetsyta. Vänstermenyn är huvudmenyn i systemet
och anpassas utifrån vilken/vilka roller den inloggade användaren innehar. Under huvudmenyn finns
undermenyer. Det som finns till höger om huvudmenyn (mitt på sidan) kallas för arbetsyta.

När man loggar in kommer man till startsidan som heter Min sida. Den sidan kommer man till oavsett
om man loggar in som privatperson, katalogadministratör eller organisationsadministratör.

Min sida visar en översikt över ditt personliga LU-konto.
· Dina uppdrag vid Lunds universitet.
· Dina olika verksamhetsroller som är en övergripande beskrivning av dina arbetsuppgifter.
· Dina befintliga registreringar till kurser och program.
· Ditt/dina användarnamn för inloggning och vilken tillitsnivå och status de har. Det finns två

nivåer av tillitsnivå; bekräftad och obekräftad. Bekräftad får man när man legitimerat sig och
en katalogadministratör bekräftat detta i Passport. Det ger då tillgång till fler behörigheter än
en obekräftad tillitsnivå.

För att nå tillbaka till startsidan kan användaren klicka på länken Lucat i toppen på sidan eller klicka
på Min sida i vänstermenyn.
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2.2.1 Översikt

På arbetsytan, mitt på sidan, finns översikten. Här uppdaterar man kontaktuppgifter för
verksamhetsrollen/rollerna och väljer vilka som är de primära uppgifterna.
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2.2.2 Personlig information

Under Min sida i huvudmenyn finns undermenyn Personlig information. Här uppdaterar användaren
sin personliga information såsom privata kontaktuppgifter och eventuella länkar till sociala medier.

För att ändra dina uppgifter klicka på Ändra, längst ner på sidan.
Om du godkänner publicering av dina privata kontaktuppgifter kan dessa ses av alla som har
behörighet att logga in i Lucat.
Din katalogadministratör kan alltid se dessa uppgifter.
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2.2.3 Mina behörigheter

På den här sidan visas ansökta och automatiskt tilldelade behörigheter. Det finns möjlighet att
ansöka om fler behörigheter.

Under fliken Ansökta visas på vilken enhet behörigheten är sökt, där A (attestorganisation) står för
kostnadsställe och V för Verksamhetsorganisation.

Här visas också status för behörigheten:
grön bock = behörighet godkänd
gul pil = ansökan inte attesterad än
röd pil = ansökt om borttag men borttaget är inte attesterat än

Det finns många IT-tjänster som använder sig av Lucat för att konfigurera sina olika behörigheter, om
du är osäker på vilken behörighetsnivå du ska ansöka om för en IT-tjänst vänligen kontakta IT-
tjänstens systemförvaltare för information.
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2.2.3.1 Ansök om behörighet

För att ansöka om en behörighet klickar man på Ansök om behörighet uppe i högra hörnet.
Finns mer än ett konto väljer man det konto man vill ansöka om behörigheten för.

Därefter visas en dialogruta för att ansöka om behörighet.

Man väljer först IT-tjänstgrupp, därefter IT-tjänst och sedan behörighet. De behörigheter man har att
välja på beror helt på vilka man får lov att ansöka om.

Beroende på vilken behörighet det är kan den kräva extra inmatning. Oftast gäller det organisatorisk
avgränsning, men det kan även vara andra värden som krävs för ett visst tillämpningsområde.
Exemplen på nästa sida visar hur det kan se ut då organisatorisk avgränsning krävs och när ett värde
för t ex tillämpningsområdet Lupingrupp krävs.

Vid organisatorisk avgränsning måste man ange antingen minst en attestorganisation och/eller minst
en verksamhetsorganisation. Man kan inte lämna båda fälten tomma.
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Ange organisation/enhet

För varje enhet man ansöker till skapas en behörighetsrad i fliken Ansökta.

När man klickat på Ansök läggs det upp en beställning bland dina beställningar och det kommer även
att läggas upp Att göra-uppgift för den/de som skall attestera ansökan.
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2.2.3.2 Ta bort behörighet

I översikten över behörigheterna under fliken Ansökta finns ett rött kryss för borttag av behörighet.

Klickar man på krysset får man upp en bekräftelseruta som bilden nedan. Om en behörighet inte
kräver attest kommer behörigheten att tas bort direkt när användaren klickar på Bekräfta.

Om behörigheten kräver attest kommer en ansökan om att ta bort behörighet att läggas upp när
man klickar på Bekräfta. Behörigheten tas då bort först när attesteraren bekräftat att det är korrekt.

2.2.4 Byt lösenord

Genom att klicka på länken Lösenordshantering öppnas ett nytt fönster och man kommer till
https://passport.lu.se, verktyget för lösenordshantering. Lathundar finns på Lucatbloggen.
Adressen till Lucatbloggen är https://lucat.blogg.lu.se

https://passport.lu.se/
https://lucat.blogg.lu.se/
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2.3 Mina beställningar

Aktör: alla användare

Lucat är en så kallad beställningsportal vilket innebär att ändringar man gör (skapar, ändrar, tar bort
osv) utgörs av beställningar som läggs till i systemet som sedan processeras via olika arbetsflöden.
Detta gör att uppdateringar inte sker omedelbart.

Under Mina beställningar presenteras alla beställningar som är registrerade på den aktuella
användaren i systemet.

För varje beställning kan man se följande information:

· Vilken typ av beställning som utförts
· Användare som beställningen gäller för
· Status (Pågår, Klar, Fel inträffat)

Man kan även se detaljerna i en specifik beställning genom att klicka på .
Där kan man bl a se det Beställnings ID som man kan behöva uppge vid kontakt med LU ServiceDesk
vid en eventuell felanmälan.
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2.4 Att göra

Aktör: Attesterare (ansvarig chef på attestorganisation/användare med behörigheten Delegerad
attest och Katalogadministratör).

Om du är katalogadministratör eller attesterare för en organisation kommer du regelbundet att få
uppgifter att hantera. Uppgifter som tilldelas en person hamnar under Att göra i vänstermenyn och
du får ett meddelande per e-post om att det finns uppgifter att hantera. Dessa meddelanden går i
dagens läge inte att inaktivera. Få man många sådana meddelanden kan man skapa en regel i
Outlook så att alla dessa mejl går till en egen mapp i Outlook.

För att hantera en uppgift klickar man på pilen vid den uppgift man ska hantera. Då visas
informationen om själva uppgiften samt tillräcklig information för att kunna fatta ett beslut om vad
som skall göras med uppgiften. Hanterade uppgifter får status Slutfört och ligger kvar 1 månad efter
att de utförts.

Exempel på uppgifter:
· Ny anställd har ännu inte blivit upplagd i Primula men har redan påbörjat sin anställning.

Katalogadministratör har skapat ett konto manuellt i Lucat så att den anställde kan logga in i
olika IT-tjänster. När informationen från Primula överförs till Lucat får
katalogadministratören ett uppdrag att koppla ihop det manuellt skapade kontot med det
fullständiga från Primula.

· Attestera en ansökan om behörigheter.
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2.4.1 Koppla och godkänn en identitet

Om man fått en uppgift under Att göra som heter Bekräfta identitet innebär detta att man skall
godkänna en identitet som försöker skapas via Primula.

Man klickar på uppgiften och beroende på om personen har en befintlig identitet i Lucat eller inte så
hanteras uppgiften olika.

1. Det finns befintlig identitet i Lucat med korrekt match på personnummer.

2. Det finns ingen befintlig identitet i Lucat med korrekt match på personnummer.
När man klickar på uppgiften visas följande vy. Man kan se personens för- och efternamn,
samt personnummer och gör en sökning för att verifiera om personen redan har en befintlig
identitet men där personnummer inte matchar.
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a) Om personen har ett befintligt konto så kan man, utifrån vissa regler (Läs
informationen noga), koppla identiteten från Primula mot denna genom att klicka på
Koppla manuellt för den identitet i Lucat man vill koppla ihop den med. (1)

I nästa steg ser man information om de båda identiteterna, kan jämföra och
säkerställa att de verkligen är samma person och kan sedan bekräfta kopplingen.

Ex. Befintlig identitet i Lucat med födelsedatum och systemgenererat personnummer
(ÅÅÅÅMMDDXNNN)
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b) Om man inte får någon träff på kan man efter sökning välja att skapa ett nytt konto
genom att klicka på Skapa nytt konto(2). När man klickar på knappen visas en
bekräftelsedialogruta där man måste verifiera och godkänna att en ny identitet
skapas baserad på information från Primula.

När uppgiften är slutförd ändras statusen till slutfört och pilen för att komma till
uppgiften är borttagen.
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2.4.2 Attestera ansökan om behörighet

Attesteraren (ansvarig chef på attestorganisation/användare med behörigheten Delegerad attest och
Katalogadministratör) får ett meddelande per e-post om att en behörighetsansökan behöver
attesteras och ser uppdraget i Lucat genom att klicka på Att göra i vänstermenyn.

Genom att klicka på pilen vid uppgiften Ansökan om behörighet får man upp en vy som presenterar
vilken behörighet som är sökt, vem ansökan gäller och vad denna person har för
uppdrag/verksamhetsroller.

Attesteraren klickar på Godkänn för att godkänna ansökan.
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Om personen inte skall ha behörigheten väljer attesteraren Avslå och har möjlighet att skriva ett
meddelande till användaren.

När uppgiften är slutförd ändras statusen till slutfört.

2.4.3 Attestera ansökan om att ta bort behörighet

Attesteraren (ansvarig chef på attestorganisation/användare med behörigheten Delegerad attest och
Katalogadministratör) får ett meddelande per e-post om att en ansökan om att ta bort en behörighet
behöver attesteras och ser uppdraget i Lucat genom att klicka på Att göra i vänstermenyn.
Arbetsflödet fungerar på samma sätt som i 2.4.2 Attestera ansökan om behörighet.
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2.5 Sök

Begränsning: Personnummer visas endast för användare med behörigheterna Katalogadministratör,
ServiceDesk, SuperAdmin och Studentreception.
Biblioteksbesökare är endast sökbara av användare med behörigheten Bibliotekarie
Student har inte tillgång till Sök.

Menyvalet Sök används för att söka upp personer.

Genom att klicka på Sök får man upp sökgränssnittet i systemet.

I sökformuläret kan man söka fram personer i systemet som tillhör någon av följande kategorier:

· Anställd
· Biblioteksbesökare
· Emeriti
· Forskarstuderande
· Stipendiat
· Student
· Timavlönad
· Universitetsanknuten

Man kan söka på början eller slutet av ett namn. Då söker man på vad som helst före eller efter det
man skrivit. Genom att t ex fylla i Joha i fältet för förnamn kan man få träffar på personer som heter
både Johan, Johannes, Johanna, Carl-Johan osv.
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Sökresultatet visar förnamn, efternamn, LU-konto och personnummer. För att se vilka uppdrag som
är kopplade till identiteten klickar man på, då visas uppdragets kategori, befattning, enhet
(kostnadsställe) samt slutdatum för uppdraget.

Ur sökresultatet kan man välja en specifik identitet som man vill hantera genom att klicka på pilen.
Genom att göra detta kommer man vidare till användarens personöversikt och kan där hantera dess
information.
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2.5.1 Sökt persons översikt

Begränsning: Beroende på vilken/vilka behörigheter den inloggade personen har, har man tillgång till
olika funktioner. Alla har möjlighet att se information, endast användare med behörigheterna
Katalogadministratör, ServiceDesk och SuperAdmin kan ändra/lägga till. Som katalogadministratör
kan man endast ändra/lägga till på de personer som har uppdrag/verksamhetsroll på den/de enheter
man är katalogadministratör för.

Katalogadministratören hanterar allt som rör en specifik person t ex:
· Skapa nytt uppdrag i attestorganisationen
· Ändra befintligt uppdrag i attestorganisationen
· Visa och tilldela behörigheter
· Ändra personlig/privat information
· Ändra kontaktinformation för verksamhetsroll
· Hantera personens besöksgrupper

Alla funktioner använder sig av dialogrutor där personöversikten ligger kvar i bakgrunden och som
man sedan återgår till när man sparat en ändring eller stänger dialogrutan.
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Alla ändringar som katalogadministratören utför i personöversikten följs av en bekräftelsedialogruta
som talar om att beställningen är skapad och att man hittar information och status på beställningen
under Mina beställningar i vänstermenyn.

2.5.2 Informationssymboler

Upplysningssymboler finns för avliden, skyddad identitet, konto kommer att inaktiveras samt om
identiteten inte är bekräftad mot Primula.
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2.5.3 Ändra personlig information

Begränsning: Alla har möjlighet att se information, endast användare med behörigheterna
Katalogadministratör, ServiceDesk och SuperAdmin kan ändra.

Under Ändra personlig information finns personlig/privat information om personen och alla uppgifter
därunder är valfria att mata in. OBS! Uppgifterna visas för alla som kan logga in i Lucat undantaget de
privata kontaktuppgifterna (om man inte godkänt visning av dem).

För att ändra personens personliga/privata uppgifter klickar man på länken Ändra personlig
information.
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En dialogruta öppnas där man kan uppdatera de personliga/privata uppgifterna.

1. Om en person har mer än en e-postadress kan man här välja vilken man vill ska vara den
primära (gäller inte Primär e-post, student).

2. Här kan man välja det språk användaren vill använda för Lucat (svenska eller engelska -
engelska är dock inte implementerat ännu).

3. Här kan katalogadministratören bocka i för att tillåta namnändring på en person, t ex om
man har ett väldigt långt namn och vill korta ner det för att få en mer hanterbar
e-postadress. Själva tillåtelsen utförs som en separat beställning och när den är klar öppnar
man denna dialogruta igen och har då tillåtelse att ändra namnet. OBS! Detta förändrar inte
vad som står i Primula eller LADOK.

2.5.4 Återställ lösenord

Begränsning: Endast användare med behörigheterna Katalogadministratör, ServiceDesk och
Studentreception har åtkomst till Administration i Passport.

Genom att klicka på länken Lösenordshantering öppnas ett nytt fönster och man kommer till
https://passport.lu.se, verktyget för lösenordshantering.

https://passport.lu.se/
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2.5.5 Visa behörigheter

Begränsning: Endast användare med behörigheterna Katalogadministratör, ServiceDesk,
Studentreception och SuperAdmin har åtkomst till Behörigheter i personöversikten.

Man kan se en persons behörigheter genom att klicka på länken Behörigheter i personöversikten.

Under fliken Ansökta visas på vilken enhet behörigheten är sökt, där A (attestorganisation) står för
kostnadsställe och V för Verksamhetsorganisation.

Här visas också status för behörigheten:
grön bock = behörighet godkänd
gul pil = ansökan inte attesterad än
röd pil = ansökt om borttag men borttaget är inte attesterat än

Det finns många IT-tjänster som använder sig av Lucat för att konfigurera sina olika behörigheter, om
du är osäker på vilken behörighetsnivå du ska ansöka om för en IT-tjänst vänligen kontakta IT-
tjänstens systemförvaltare för information.

Ifrån denna vy kan man även ansöka om nya behörigheter genom att klicka på länken Ansök om
behörighet.
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2.5.5.1 Ta bort behörighet

I översikten över behörigheterna under fliken Ansökta finns ett rött kryss för borttag av behörighet.

Klickar man på krysset får man upp en bekräftelseruta som bilden nedan. Om en behörighet inte
kräver attest kommer behörigheten att tas bort direkt när användaren klickar på Bekräfta.

Om behörigheten kräver attest kommer en ansökan om att ta bort behörighet att läggas upp när
man klickar på Bekräfta. Behörigheten tas då bort först när attesteraren bekräftat att det är korrekt.
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2.5.6 Skriva ut kontouppgifter

Begränsning: Endast användare med behörigheten Bibliotekarie har tillgång till utskrift av en
biblioteksbesökares kontouppgifter för datorinloggning på Lunds universitets bibliotek. Övriga
kategoriers lösenordshantering sker i Passport.

För att skriva ut kontouppgifterna klickar man på länken Skriv ut kontouppgifter.

En dialogruta visas där man väljer vilket konto uppgifterna skall skrivas ut för.

När man klickar på ett konto i listan öppnas en PDF-fil med kontouppgifterna. Man kan spara filen
eller skriva ut den för den specifika användaren.

2.5.7 Hantera uppdrag

Aktör: Användare med behörigheterna Katalogadministratör, ServiceDesk och SuperAdmin.

Under personöversikten finns möjlighet att hantera en persons uppdrag i attestorganisationen.
På uppdrag som inte har Primula som källsystem kan man uppdatera:

· Kontaktperson
· Startdatum som inte har passerat
· Slutdatum

Uppdrag har en giltighetstid på 12 mån och man kan förlänga det med max 12 månader i taget. Om
startdatum inte passerats gäller 12 mån från startdatum, annars gäller 12 månader från dagens
datum. Man avslutar ett uppdrag genom att sätta önskat slutdatum, t ex dagens datum.
OBS! Det går inte att uppdatera uppdrag som kommer från Primula.

Man kan lägga till följande uppdrag:

· Emeriti
· Ny placering/anställning
· Universitetsanknuten
· Stipendiat
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När man klickar på länken Lägg till får man upp en dialogruta där man väljer vilken typ av uppdrag
som skall skapas.

För att ändra uppgifter på ett uppdrag klickar och på Ändra.

En dialogruta öppnas där man kan uppdatera viss information på uppdraget.
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2.6 Personalkonton

Aktör: Användare med behörigheterna Katalogadministratör, ServiceDesk och SuperAdmin.

Under menyalternativet Personalkonton lägger man upp nya uppdrag åt personer som inte redan har
ett konto i Lucat. Kontroll på personnummer sker, om personen redan har ett konto väljer man
befintlig identitet från match-listan så det nya uppdraget läggs till på befintligt konto.

De olika uppdragen är:

· Anställd, manuellt upplagd (inte verifierad mot Primula)
· Universitetsanknuten
· Stipendiat
· Emeriti (läggs till under Uppdrag på uppsökt persons översikt)
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2.6.1 Skapa ny anställd

För att kunna erbjuda personer möjlighet att utföra sitt arbete innan de är registrerade i Primula kan
man skapa ett Anställd-konto manuellt utifrån menyalternativet Personalkonton.
Obs! Ta först reda på om personen redan har ett konto i Lucat genom att använda Sök. I så fall lägger
man till ett nytt uppdrag från översikten.

Om personen inte finns i Lucat skapar man ett nytt konto manuellt genom att fylla i informationen i
formuläret. När informationen från Primula med den anställdes uppgifter överförs till Lucat får
katalogadministratören ett uppdrag att koppla ihop det skapade kontot i Lucat med
personuppgifterna i Primula.

2.6.1.1 Manuellt

Om man väljer att skapa ny anställd manuellt görs först en kontroll på om personen redan finns i
Lucat, kontroll sker på både födelsedatum och fullständigt personnummer.

Får man match klickar man på Välj 1; för befintlig identitet eller om ingen person matchar väljer man
2; Skapa ny.
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Om man väljer befintlig identitet fyller man i anställningsinformationen; Enhet och startdatum.

Om man väljer att skapa ny får man upp följande formulär att fylla i:

Om man anger ett fullständigt personnummer skickas beställningen.
Om man inte har ett fullständigt personnummer, kan man välja att enbart ange födelsedatum och
låta systemet generera övriga siffror. I detta fall måste man ange om personen är en kvinna eller man
för att de fyra sista siffrorna ska skapas enligt korrekt format ÅÅÅÅMMDDXNNN.
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2.6.2 Skapa universitetsanknuten

För att skapa en ny identitet av användarkategorin Universitetsanknuten väljer man meny-
alternativet Skapa universitetsanknuten.

Ange ett giltigt personnummer eller ett födelsedatum.

Kontroll av personnummer/födelsedatum sker och om den misslyckas, visas texten Validering av
födelsedatum/personnummer misslyckades och man kan inte komma vidare.

Om det redan finns en identitet med det personnummer man angett, visar systemet följande
information där användaren kan välja att skapa uppdrag för den befintliga användaren, eller gå
tillbaka och ange ett nytt personnummer/födelsedatum.
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Om man har angett ett fullständigt personnummer visas ett formulär där man fyller på övrig
information om användaren och uppdraget.

Om man inte har ett fullständigt personnummer kan man välja att enbart ange födelsedatum och
låta systemet generera övriga siffror. I detta fall måste man ange om personen är en kvinna eller man
för att de fyra sista siffrorna ska skapas enligt korrekt format ÅÅÅÅMMDDXNNN.
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2.6.3 Skapa stipendiat

För att skapa en ny stipendiat väljer man menyalternativet Skapa stipendiat.

Ange ett giltigt personnummer eller ett födelsedatum.

Kontroll av personnummer/födelsedatum sker och om den misslyckas, visas texten Validering av
födelsedatum/personnummer misslyckades och man kan inte komma vidare.

Om det redan finns en identitet med det personnummer man angett visar systemet följande
information där användaren kan välja att skapa stipendiat-uppdrag för den befintliga användaren
eller gå tillbaka och ange ett nytt personnummer/födelsedatum.
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Om man har angett ett fullständigt personnummer visas ett formulär där man fyller på övrig
information om användaren och uppdraget.

Om man inte har ett fullständigt personnummer kan man välja att enbart ange födelsedatum och
låta systemet generera övriga siffror. I detta fall måste man ange om personen är en kvinna eller man
för att de fyra sista siffrorna ska skapas enligt korrekt format ÅÅÅÅMMDDXNNN.
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2.7 Tillfälliga konton

Aktör: Alla anställda
Begränsning: Endast användare med behörigheten Bibliotekarie har tillgång till Skapa
biblioteksbesökare.

Under menyalternativet Tillfälliga konton skapar man konton för besökare och biblioteksbesökare.

Alla anställda kan skapa besökskonto. Ett besökskonto får behörighet till det trådlösa nätet Eduroam.

Endast användare med behörigheten Bibliotekarie kan skapa konto för biblioteksbesökare.
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2.7.1 Skapa besökskonto

När man klickar på menyalternativet Skapa besökare får man upp följande vy:

Information som är obligatorisk för gruppen är gruppnamn, start- och slutdatum, enhet och
kontaktperson.

OBS! Kontaktperson är per default inloggad person, men detta kan man ändra. Tänk på att
kontaktperson är den person som kommer att kunna ändra och lägga till information i gruppen när
den är skapad. Även kontaktpersonens katalogadministratör kan hantera besöksgruppens
information (se punkt 2.5.1).

Man kan ange användarinformationen manuellt eller genom att importera en Excel-fil.

För att manuellt lägga till en person klickar man på Lägg till, anger för- och efternamn, samt
organisation och klickar sedan Spara. Om man i efterhand behöver gå in och modifiera en person i
listan använder man Ändra och Ta bort länkarna.
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Vid import av Excel-fil, klicka på Ladda upp fil (.xsl, .xslx)
I Excel-filen måste informationen om besökarna anges i tre kolumner. Förnamn, efternamn och
organisation. Det finns en Excel-mall att ladda ner. För att importera Excel-filen klickar man på
Bläddra och väljer Excel-filen, därefter klickar man på Ladda upp.

När man är klar klickar man på Nästa och får då upp en bekräftelsedialogruta där man skall verifiera
att all information stämmer och sedan klickar man på Bekräfta.
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När gruppen skapats visas information om vad som skapats och man kan välja att skriva ut
kontouppgifterna för besökskontona.

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).

En besökare får behörighet till det trådlösa nätet Eduroam.
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2.7.2 Hantera besökskonton

För att ändra eller lägga till information i en besöksgrupp; gå till Hantera besökare (Mina
besöksgrupper). Här ser man endast grupper där man själv är kontaktperson.

Här finns en lista på de besöksgrupper man har och står som kontaktperson för. Genom att klicka på
Välj har man möjlighet att ändra och lägga till besökare i gruppen, förlänga eller avsluta
giltighetstiden samt att ändra kontaktperson. Om man ändrar kontaktperson till någon annan
kommer man inte längre att ha tillgång till gruppen. Genom att klicka på Skriv ut kan man skriva ut
gruppinformation och kontouppgifter.

En katalogadministratör kan hantera en annan persons besöksgrupper utifrån den personens
översiktssida genom att klicka på Hantera personens besöksgrupper.
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2.7.3 Skapa biblioteksbesökare

För att skapa ett konto för de biblioteksbesökare som inte är anställda eller studenter vid Lunds
universitet gå Tillfälliga konton och välj Skapa biblioteksbesökare

Denna funktion är endast tillgänglig för användare med behörigheten Bibliotekarie.

Här anger man personens bibliotekskortsnummer och klickar på knappen Hämta.
Systemet söker då i bibliotekssystemet LUBcat efter en person som innehar det lånekortsnumret.

Om systemet inte hittar någon person visas följande dialogruta.
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Systemet kontrollerar slutdatum på lånekortet i Lovisa och verifierar att det är giltigt. Det går inte att
skapa ett konto om lånekortet har gått ut.

När man har ett giltigt slutdatum för personen kan man klicka på Skapa och skapa kontot.
Systemet visar en bekräftelse med de uppgifter som genererats för användaren. Bibliotekspersonal
skriver ut kontouppgifterna och överlämnar till biblioteksbesökaren.
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2.8 Organisationer

Aktör: Användare med behörigheterna Organisationsadministratör, Katalogadministratör,
ServiceDesk och SuperAdmin.

Begränsning: I systemet kan man hantera både en attest- och verksamhetsorganisation.
Endast användare med behörigheter Organisationsadministratör, ServiceDesk och SuperAdmin kan
utföra ändringar i organisationsstrukturen, däremot kan personer med behörigheten
Katalogadministratör administrera de personer som är knutna till organisationerna samt ändra den
beskrivande texten om verksamheten.
Endast användare med behörigheter ServiceDesk och SuperAdmin kan hantera e-postrelaterad
information på attest- och verksamhetsorganisation.
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2.8.1 Attestorganisationen

Kostnadsställen i Attestorganisationen hämtas från ekonomisystemet och den kan inte ändras i
Lucat.
Organisationsadministratör kan lägga till fria enheter (som inte är kopplade till ekonomisystemet
eller Primula) och virtuella kostnadsställen (t ex 809930-4 som man kan koppla till Primula) från
fjärde nivån (avdelning eller motsvarande på en institution) för att förtydliga den organisatoriska
strukturen.
Grön färg på ”bollen” = här har inloggad person behörighet.

Genom att klicka på knappen Ändra information under fliken Attestenhet kan
organisationsadministratör uppdatera informationen på enheten.
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En dialogruta med ett formulär öppnas. Här görs ändringarna.

2.8.1.1 Lägg till enhet

I trädstrukturen finns en meny på varje enhet som man ser om man klickar på pilen vid enheten.

Här kan man välja att antingen ändra på enhetens information, samma funktionalitet som när man
klickar på knappen Ändra information, eller kan man skapa en ny enhet, virtuellt kostnadsställe. När
man skapar en ny enhet får man upp en dialogruta där namnet på enheten är obligatorisk.
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Nya virtuella kostnadsställen visas med en annan färg (blått) i trädstrukturen. På dessa enheter kan
man ändra information på enheten, lägga till en underenhet samt ta bort själva enheten.
Valet att ta bort en enhet visas endast om det inte finns några inplacerade personer på den enheten.
Endast användare med behörigheter Organisationsadministratör kan omplacera uppdrag och kopiera
behörigheter.
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2.8.2 Verksamhetsorganisationen

Verksamhetsorganisationen är den organisation som ska återspegla hur verksamheten är
organiserad på Lunds universitet. Verksamhetsorganisationen hanteras helt och hållet från Lucat och
kan endast administreras av de som innehar behörigheten Organisationsadministratör, ServiceDesk
och SuperAdmin.

Till verksamhetsorganisationen kopplas verksamhetsroller som beskriver de arbetsuppgifter som
utförs på enheten t ex receptionist eller studievägledare. Detta behöver inte nödvändigtvis vara det
som personen är anställd som. En person måste ha minst en verksamhetsroll men kan ha flera.

Verksamhetsorganisationen hittas under Organisationer i vänstermenyn.

När man lagt till en verksamhetsroll på en enhet kopplar man en person till verksamhetsrollen. Det är
på den tilldelade verksamhetsrollen man uppdaterar en persons arbetsrelaterade kontaktuppgifter,
t ex telefonnummer och rumsnummer. Det är här man aktiverar och inaktiverar delade
brevlådor/distributionslistor för en verksamhetsrolls gemensamma e-postadress,
t ex prefekt@institution.lu.se
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2.8.2.1 Ändra information

För att ändra information; välj att antingen klicka på Ändra information i trädstrukturen eller

Välj enhet i trädstrukturen och klicka på knappen Ändra information på arbetsytan.
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2.8.2.2 Lägg till ny

I trädstrukturen finns möjlighet att lägga till nya verksamhetsorganisationer. Det går att välja på
följande organisationstyper:

· Avdelning
· Beslutsorgan
· Bibliotek
· Centrumbildning
· Extern
· Fakultet
· Fakultetskansli
· Forskargrupp
· Gemensam förvaltning
· Grupperingsnod
· Infrastrukturenhet
· Institution
· Institutionsadministration
· LU Huvudnod
· Museum
· Strategiskt forskningsområde

Det går bl a att ange kontaktuppgifter, beskrivningar och inställningar för e-posthantering för de olika
verksamhetsrollerna.
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2.8.2.3 Lägg till verksamhetsroll på sin enhet

I verksamhetsorganisationen kan man lägga till verksamhetsroller på sin enhet. Gå in på enhet i
trädstrukturen och välj fliken Verksamhetsroller på arbetsytan.

Klicka på knappen Lägg till.

Ett fönster visas där man kan välja en fördefinierad verksamhetsroll.



2020-07-17 Sida 54/61

För att komplettera rollen med en beskrivning; klicka på pennan till vänster för att ändra.

Uppdatera informationen i dialogrutan.
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2.8.2.4 Ta bort verksamhetsroll

För att ta bort en verksamhetsroll; markera verksamhetsrollen och klicka på Ta bort; krysset till
vänster.
Observera att rollen tas bort från alla innehavare av rollen.

Acceptera borttaget.

2.8.2.5 Tilldela verksamhetsroll

För att tilldela verksamhetsroll till en person. Klicka på den blå ikonen (2) för att komma till
rollinnehavare för vald verksamhetsroll.

I fliken Rollinnehav, klicka på Tilldela verksamhetsroll (3).
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Mata in uppgifterna för personen som skall få verksamhetsrollen i fönstret som visas.
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2.8.2.6 Ändra kontaktinformation

För att ändra kontaktuppgifter för en redan tilldelad verksamhetsroll, klicka på Ändra; pennan till
höger.

Uppdatera personens kontaktuppgifter och välj om detta skall vara personens primära
kontaktuppgifter i fönstret som visas.
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2.8.2.7 Ta bort innehav av verksamhetsroll

För att ta bort innehav av verksamhetsroll; markera personen (1) som inte längre skall ha
verksamhetsrollen och klicka på Ta bort rollinnehav (2).

Acceptera borttaget



2020-07-17 Sida 59/61

2.8.3 Hantera e-post – distributionslistor och delad brevlåda

I verksamhetsorganisationen finns möjlighet att skapa antingen distributionslistor eller delade
brevlådor och koppla dem till verksamhetsrollerna. Detta gör man genom att klicka på Hantera e-
post, brevet till höger för den aktuella rollen.

Ett fönster visas där man kan se vilken e-postadress verksamhetsrollen fått samt aktivera eller
inaktivera e-posthanteringen.
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2.9 Rapporter

2.9.1 Behörighetsöversikt

Aktör: Katalogadministratör och ansvarig på Attestorganisation (kan delegeras), ServiceDesk och
SuperAdmin.

Här har man möjlighet att ta ut nedanstående rapporter för den/de enheter man har behörighet till.

Kontaktuppgifter – utgår från tilldelade verksamhetsroller
Uppdrag – i attestorganisation
Utdelade användaridentiteter
Utdelade Behörigheter – Attestorganisation
Utdelade behörigheter - Verksamhetsorganisation

Man gör detta genom att gå till Rapporter i vänstermenyn, därefter klicka på länken Till rapporterna.

Nu kommer man till rapportmenyn där man väljer rapport.

Utifrån vald rapport väljer man de parametrar man vill ha med i utsökningen.
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