Lägg till handlingar till ett befintligt ärende
(Reviderad 2019-11-12)

Lägg till dokument/handlingar till ett befintligt ärende.
Två alternativ beskrivs nedan.
• Alt. 1 – Ladda upp genom bifoga fil
• Alt. 2 – Ladda upp genom Drag and Drop

Alternativ 1 – Ladda upp genom bifoga fil
Öppna det ärende du vill bifoga ditt dokument till.

1. Klicka på knappen
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”Ny åtgärd/handling”

3

Nu öppnas handlingskortet.
2. Börja med att bifoga ditt dokument genom att klicka på knappen
3. Bläddra fram din sparade fil och ”Ladda upp” den.
4. Den bifogade filen hamnar längst ner på handlingskortet .

”Bifoga fil”

2
3

4

Fält som måste fyllas i:
Åtgärd/handl: Skriv in, vad dokumentet handlar om.

Skriv in en tydlig handlingsmening som beskriver vad handlingen handlar om

Riktning: Välj genom att klicka på rullisten och markera.
Inkommande = Dokument som inkommit till UU
Utgående = Dokument som skickats ut (externt)
Upprättat = Dokument som upprättats internt

Handlingstyp: Klicka på rullisten, markera och välj vilken typ av dokument som du laddar
upp.

Fält för avsändare/mottagare av dokumentet
Skriv in under ”Namn” till vem dokumentet skickas till eller vem det har inkommit ifrån.
Namn skrivs in personnamn med förnamn först och efterman sedan (Kalle Pettersson)
I fält ”Org.” skriver man in firmanamn, ex Universitetskanslerämbetet.
Avsluta med att klicka på knappen

”Spara”

Alternativ 2 – Ladda upp genom Drag and Drop
Öppna det ärende du vill bifoga ditt dokument till.

1. Klicka på knappen

”Ny åtgärd/handling”

Nu öppnas handlingskortet.
2. Börja alltid med att bifoga ditt dokument genom Drag and Drop (Dra och släpp) till
rutan ”Dra filer hit för att ladda upp dem”

Dokumentet laddas direkt upp och hamnar längst ner på handlingskortet. Du kan dra och
släpp flera filer som tillhör samma handling på samma sätt.

Fält som måste fyllas i:
Åtgärd/handl: Skriv in, vad dokumentet handlar om.

Riktning: Välj genom att klicka på rullisten och markera.
Inkommande = Dokument som inkommit till UU
Utgående = Dokument som skickats ut (externt)
Upprättat = Dokument som upprättats internt

Handlingstyp: Klicka på rullisten, markera och
välj vilken typ av dokument som du laddar upp.

Fält för avsändare/mottagare av dokumentet.
Skriv in under ”Namn” till vem dokumentet har skickats till eller till vem det ar inkommit
ifrån. Namn skrivs in personnamn med förnamn först och efternamn sedan (Kalle
Pettersson). I fältet ”Org.” skriver man in firmanamn, ex Universitetskanslerämbetet.

Avslut med att klicka på knappen

”Spara”

Nu har du fyllt i ett handlingskort och bifogat en fil.

Klart!

Hur gör man för att ta tag i dokument och flyttar dem med Drag and
Drop metoden?
Att dra och släpp dokument, gör man genom att man klickar på dokumentet man vill flytta
och håller nere musknappen. Drar (flyttar) dokumentet till W3D3:s ruta ”Dra filerna hit för
att ladda upp dem” och släpper av dokumentet i rutan. Automatiskt laddas filen upp i
handlingskortet.

