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Skapa ny, uppdatera eller ta bort verksamhetsorganisation

För katalog- och organisationsadministratör

Verksamhetsorganisationen ägs och hanteras av Lucat och är den organisation som skall återspegla
hur verksamheten inom Lunds universitet är formerad.
En person som är katalog- eller organisationsadministratör har möjlighet att uppdatera eller ta bort
enheter i verksamhetsorganisationen, det är bara organisationsadministratören som kan lägga till nya
verksamhetsorganisationer.
Tänk på att fylla i så mycket relevant information som möjligt om en enhet då det för andra IT-tjänster
kan vara viktigt att informationen finns att hämta för att de ska fungera korrekt.
Observera att Lucat på inga sätt styr vilken information andra IT-tjänster hämtar och behöver för att
fungera eller vad som visas på lu.se och Medarbetarwebben utan helt enkelt bara tillhandahåller
informationen som fyllts i.

1. Sök fram din enhet
1. Logga in på https://lucat.lu.se
2. Klicka på Organisationer i vänstermenyn och välj Verksamhetsorganisation.

3. Klicka dig fram till den enhet i trädstrukturen där du vill skapa en ny, uppdatera eller ta bort en
enhet under, eller Sök efter enheten.

https://lucat.lu.se/
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2. Skapa ny verksamhetsorganisation
1. Markera enheten, klicka på pilen och välj Lägg till enhet.

2. En ny dialog öppnas nu där du fyller i informationen om den nya enheten.

Funktionen Lägg till fungerar så här:
a. Börja fylla i det värde du söker utifrån det fält som avses.
b. Välj och markera det värdet du önskar i listan som visas.
c. Klicka på Lägg till.
d. Valt värde visas nu i fältet.
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*Växelnummer
Lunds universitets generella växelnummer är +46 46 222 00 00.
Vissa verksamheter har dock separata nummerserier och därmed egna växelnummer, alla
kommer dock till samma grupp telefonister.
Samtliga växelnummer på Lunds universitet är:
Lund universitet: +46462220000
Campus Helsingborg: +4642356500
Musikhögskolan i Malmö: +4640325450
Konsthögskolan i Malmö: +4640325700
Teaterhögskolan i Malmö: +4640325565
Trafikflyghögskolan i Ljungbyhed: +46435445400
CRC i Malmö: +4640391000

**Karta
1. Klicka i fältet Karta.
2. Flytta markören till rätt plats.
3. Klicka på Använd.
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E-postdomän menas med den subdomän man har på enheten. Om man t ex fyller i ldc så
skapas e-postadresserna som @ldc.lu.se alternativt @ldc.lth.se
Om man väljer högskolekod Annan fyller man i fullständig e-postdomän, ex externpart.se
(blir katalogadministrator@externpart.se)
OBS! Uppgifterna i fälten e-posthantering, e-postdomän samt högskolekod kan endast fyllas
i, uppdateras och tas bort av LU Servicedesk.

3. Din nya enhet är nu skapad, har tilldelats ett Org-ID och du kan börja tilldela verksamhetsroller
till personer som ska vara knutna till den.
OBS! Tänk på att kontakta LU-kortet om man ska kunna tilldelas behörighet för passage för
den nya enheten.

mailto:katalogadministrator@externpart.se


Sida 5 av 5

2020-07-17

3. Uppdatera/ändra verksamhetsorganisation
1. Markera enheten, klicka på pilen och välj Ändra information.

2. En dialog öppnas där du kan uppdatera/ändra informationen på din enhet.
Se information om de olika fälten i punkt 2. Skapa ny enhet, observera att Org-ID kan inte
ändras. Förändring av E-posthantering, e-postdomän och högskolekod ändras precis som vid
skapande av en enhet via kontakt med LU Servicedesk.

3. Klicka på Spara när du är klar. Din enhet uppdateras.

4. Ta bort verksamhetsorganisation
1. Man kan endast ta bort en enhet i verksamhetsorganisationen om denne inte innehåller

några verksamhetsroller eller underenheter, valet Ta bort enhet är inte synligt så länge det
finns verksamhetsroller eller underenheter på enheten.

2. Välj Ta bort enhet.

3. En dialog öppnas, klicka på OK om du vill ta bort enheten.

4. Enheten tas bort.


