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INLEDNING

1 Målgrupp och behörighet
I den här handledningen finns beskrivet hur Uppsala universitet ska hantera och registrera allmänna
handlingar och vänder sig till anställda vid universitet som har tilldelats behörighet till diariesystemet
(W3D3).
Om du saknar behörighet till W3D3-diariet, kan du enkelt ansöka om det i Medarbetarportalen (mp) under
Stöd och Service/Diariet-W3D3/Behörighet.
Systemet är uppbyggt kring huvudsakligen två behörigheter: Registratorsbehörighet och
Handläggarbehörighet.
 Registrator – Skapa ärenden, tilldela ärenden, registrera handlingar, avsluta ärenden
 Handläggare – Arbeta och söka ärenden, skapa och lägga till handlingar i egna ärenden
Vid varje institution/motsvarande ska det finnas användare som har registratorbehörighet
2 Utbildning
Informationstillfällen i W3D3-diariet för nya användare och sällananvändare finns regelbundet och
anmälan gör du direkt från Medarbetarportalen under rubriken Stöd och Service / W3D3-diariet /
Utbildning.
Information och genomgångstillfällen finns också för tilläggsprogrammet Office Add IN och återfinns
också på mp / Stöd och Service/ Diariet-W3D3/Utbildning
3 Varför diarieföra?
Att registrera handlingar är en viktig förutsättning för att återfinna information om Uppsala universitets
(UU) verksamhet. Det finns både externa och interna krav på varför vi ska diarieföra. Syftet att diarieföra
ärenden och handlingar är både juridiska- och verksamhetsmässiga krav.
Diariesystemet är UU:s gemensamma allmänna diarium och denna handledning ska lyfta fram hur vi ska
bemöta dess krav och skapa enhetliga rutiner för hela UU.
Vad som ska diarieföras beslutades 2019-04-23 (UFV 2019/883) och framgår av diarie- och dossierplan
samt dokumenthanteringsplanen. Dessa handlingar återfinner du i medarbetarportalen (mp) under Stöd
och Service / Diariet-W3D3/ Vad ska diarieföras?

4 Vem kontaktar jag om jag behöver ett ärende?
Om du har handläggarbehörighet i W3D3 och behöver öppna ett ärende kontaktar du den person vid
din institution/motsvarande som har registratorbehörighet. Vem som sköter den praktiska
registreringen skiljer sig åt mellan olika institutioner/motsvarande. Ibland är det en person som diarieför
samtliga handlingar eller så kan det vara så att respektive person diarieför de handlingar som han/hon
själv hanterar.
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5 Skrivregler
För att det ska vara möjligt att förstå, söka och hitta information som finns lagrade i vårt diarium måste
UU följa samma regler och rutiner.
Det är därför viktigt att du som arbetar i diariesystemet tänker på att:
 Skriva tydliga ärendemeningar (en utomstående person bör kunna förstå vad ärendet
handlar om)
 Skriva på svenska i ärendemeningen – engelsk text kan vara med som referens
 Vara restriktiv med personnamn i ärendemeningen
 Skriv inte personnummer i ärendemeningen, dock kan det skrivas i handlingsmeningen när
det är absolut nödvändigt, använd hellre fältet ”ID-nummer” när du måste skriva
personnummer.
 Vara konsekvent vid benämning av ärenden/handlingar – använd i stor utsträckning som
möjligt standardmeningar och kategoriseringsmallar, när sådana finns
 Förkortningar, koder eller liknande bör undvikas för att inte försvåra återsökbarheten i
ärendemeningen. I princip är det bara det allra vanligast förkortningarna som bör
användas. Om förkortningen ska skrivas in görs de med både fullt namn samt förkortning,
t.ex. ”Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS)”
 Årtal skrivs i löpande text ÅÅÅÅ-MM-DD, till exempel 2014-01-16 med bindestreck mellan
år, månad och dag
 Avsändare/mottagare/motpart skrivs in med både fullt namn (efternamn, förnamn) samt
förkortning, exempelvis Universitets- och högskoleområdet UHR
 Vara noggrann med stavningen, W3D3 har inget rättstavningsprogram

Obligatoriska uppgifter som alltid ska registreras om en handling/dokument i diariet är:







Datum (då handlingen inkom eller upprättades)
Diarienummer
Diarieplansbeckning
Ärendemening (ärendets/handlingens innehåll)
Avsändare/mottagare
Avdelning (institution motsv.) och handläggare, handläggaren är den som ansvarar för
ärendet

6 Förkortningar
Det är viktigt att inte använda förkortningar hur som helst i diariet, både för oss själva och för
allmänheten. Annars kan det bli svart att förstå den information som finns i diariet. Felaktiga
förkortningar försvårar även återsökningen av den information som finns lagrad i W3D3. Bara de allra
vanligast förkortningarna får används.
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7 Elektroniska handlingar (filer)
Alla diarieförda pappershandlingar ska vara försedda med diarienummer, placerat väl synligt på
dokumentets högra sida i överkant. Diarienumret skrivs ut i sin helhet,
t ex. GEO 2014/45 (serie, år/löpnummer)
Alla handlingar (dokument/information) i diariet ska också finnas elektroniskt i diariet (inskannade),
såvida det inte föreligger synnerliga skäl. Undantag från inskanning av handlingar i diariet görs för
handlingar som omfattas av sekretess eller för sådana med så stor omfattning att skanningen skulle
medföra orimligt arbete eller kostnader.
Elektroniskt inkomna dokument som ska diarieföras, kan man ladda upp i W3D3 på flera olika sätt:
 Använda tilläggsprogrammet Office Add-in (gäller enbart Officepaketets programvaror, t.ex.
Outlooks e-post, Word, Excel)
 Skanna in dokument direkt till sin e-postlåda och ladda upp dokumentet
via W3D3:s befintliga ärende, som en ny handling
 Använd Drag and Drop-metoden
 Genom att bifoga filen via knappen Bifoga fil

i handlingskortet.

En upprättad pappershandling som skannas in i ett ärende. ses som en originalhandling och ska sparas
och arkiveras i akten på respektive ärende. Enbart inkomna handlingar digitalt, som laddas in i ett
ärendet, vilket arkiveras enbart digitalt i W3D3 (behövs ej skrivas ut och arkiveras i det fysiska arkivet)

8 Serier
UU har delat in diariet i 158 olika serier. Varje institution har en eller flera egna serier.
Universitetsförvaltningen har olika serier för respektive områdeskansli och dess fakulteter. Även
studentavdelningen, HR-avdelningen har flertal underserier samt Avdelningen för ekonomi och
upphandling.
När du ska öppna ett nytt ärende, måste du veta till vilken serie som ärendet tillhör, så att ärendet hamnar i
rätt serie.
I medarbetarportalen (mp) under Stöd och Service /Diariet-W3D3/Behörighet/ Att ansökan om
behörighetsblanketten återfinns en informationsflik där alla UU:s serier finns beskrivna samt vilka serier
som finns arkiverade.
9 Logga in
För att använda systemet W3D3 behöver du vara nätuppkopplad och ha en webbläsare. Utseendet kan
se lite olika ut beroende på vilken webbläsare du använder i ditt arbete. Ex. Internet Explorer, Google
Crome, Firefox eller Safari m.m.
Du öppnar din webbläsare och skriver in den URL-adress (https://reg.diariet.uu.se)
Bild 12 – URL-adress i din webbläsare
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Du kan även enkelt logga in dig från medarbetarportalen (mp) startsida, genom att lägga till Diariet
(W3D3) i mina system. Se info nedan.
Eller använda länken som du fick med i informationsbrevet när du fick dina användar/inloggningsuppgifter. Se info nedan.

Inloggning från UU:s hemsida genom MP (Medarbetarportalen), Min Sida, Mina system.
Bild 12 b – Medarbetarportalen – Mina system

Inloggning via sparad länk som favorit/bokmärke på din dator.
Bild 13 – Spara W3D3 som favorit på din dator

Bild 15 – Ruta för att logga in i W3D3
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10 Office Add In
Office Add In är ett tilläggsprogram som är integrerat med W3D3 och alla Office paketets
vanligaste program Word, Excel, Outlook (e-postprogram) m.fl. Programmet möjliggör en snabb
och smidig överföring av handlingar och filer mellan Microsoft Office programvaror och vårt
diarium.
Du kan enkelt installera Office Add In själv på din dator.
Gör så här:
Klicka på START-menyn
Välj: Alla program
Klicka på: Software Center
Klicka på UU i menyn till vänster
Markera W3D3OfficeAddin och Klicka på Install-knappen som du finner längst ner till höger.

Bild 15 a – Att installera själv Office Add In

Instruktion att ladda in Office Add in själv finner du även i Medarbetarportalen (mp) under
rubriken Stöd och Service/Diariet-W3D3/ Office Add In.
Det går även att få hjälp av din lokala dataansvarig med installation och nedladdning. Instruktioner
finns på Medarbetarportalen (mp) under rubriken Stöd och service/Office Add In
OBS! För att samtliga funktioner i Office Add In ska fungera måste du kontrollera en inställning i W3D3
under meny/navigationslist ”Personligt” och ”Inställningar”. I fältet ”Tillåt Active-X” ska det stå JA.
Glöm inte att spara om du gör några ändringar.

Bild 15 b – Office Add In tilläggsprogram som skjuter in dokument från t ex Outlook direkt till W3D3
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11 Navigera i systemet – Startvy/grundvy
Utseendet på din startsida inne i diariesystemet kan variera på vilken behörighet du har.

Bild 16 – Grundfönstret - Startsida

Navigeringslisten som du hittar på din vänstra sida går vertikalt med bildskärmsfönstret, här
förflyttar du dig mellan alla olika delar av W3D3.

Innehåller ett antal rubrikknappar:






Registrera (registrera ärenden/handlingar)
Sök (söka efter ärenden, handlingar osv)
Rapporter (ta fram olika rapporter, t ex postlista, öppna ärenden, JK-lista mm)
Manual (systemets omfattande manual i PDF-format)
Personligt (här kan du göra personliga anpassningar som t.ex. byta ditt lösenord, lägga till
förvald serie – så den serie du arbetar mest i kommer automatiskt upp först)

Exakt vilka knappar du ser beror på vilken behörighet du har i systemet. När du klickar på en av dessa
knappar med rubriker, öppnas undergrupper med funktionsknappar.
I fönstrets överkant finns Rubrikknappar/meny, som visar var i systemet du befinner dig.
Ikonknapparna är anpassade efter vad du kan göra på detta ställe i systemet. När du håller
muspekaren över ikonerna får du en hjälptext som förklarar vad symbolerna betyder.
Beroende på vad du gör i W3D3 kommer du ibland att få upp nya underfönster s.k. Pop-up fönster
(t.ex. när du väjer att söka efter ärende eller öppna ett ärende för att arbeta med).
Det är viktigt att din webbläsare är inställd så att den tillåter pop-up fönster.

Rubrik/Funktionslisten innehåller flertal ikoner med olika funktioner för ärende och

handlingskorten.
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12 Personliga inställningar

Bild 17 - Fönster för ändring av personliga inställningar

13 Ändra lösenord
När du loggat in i systemet för första gången ska du ändra det lösenord du blivit tilldelad, så att ditt
nya lösenord är ett som endast du känner till. Det gör du under navigationsknapparna ”Personligt” och
knappen ”Inställningar”. Eftersom ditt användarid är det samma som ditt AKKA-id, bör lösenordet
vara något unikt.
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14 Listvisningar
I navigationslisten under navigationsknapparna ”Personligt” och knappen ”Inställningar”. Där
bestämmer du hur många poster eller träffar som ska visas i listor i startvyn i huvudfältet och i
respektive underfönster.
Du väljer genom att justera i kolumnen Max antal träffar i huvudfönstret: samt Max antal träffar i
underfönster:

Bild 18 – Max antal träffar i Personliga inställningar

Antalet träffar avgör hur många av dina senaste öppna ärenden du varit in på, som visas i
informationsfältet när du klickar på Sök i navigationslisten.

Bild 19 – Antal träffar i sökfönstret för dina senast öppna ärenden du varit in på
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15 Förvald serie
Har du behörighet i fler serier än den du normalt arbetar i, så vill du naturligtvis vara säker på att du
arbetar i rätt serie. Ett sätt att förenkla detta avsevärt och dessutom slippa välja serie lika ofta är att
välja en förvald serie. Detta innebär att denna i fortsättningen kommer att vara vald åt dig redan när
du kommer in i systemet och vara vald till dess att uttryckligen väljer någon annan.

Bild 20 – Förvald serie i Personliga inställningar

Bild 21 – Den förvalda serien när du är inne i systemet

16 Språk
Under personliga inställningar och fältet ”språk” kan du markera vilket språk du önskar.
Språkinställningen avser alla s.k. ledtexter i systemet.
17 ActiveX
Under personliga inställningar kan du ställa in huruvida ActiveX ska användas eller inte.
Utan ActiveX öppnas filer du vill arbeta med i webbläsaren istället för t ex Word. Du måste sedan spara
och därefter ladda upp dem till systemet igen när du är färdig.
Om du alltid tillåter ActiveX (genom att välja JA), sköts allt med automatik och du behöver inte hålla
ordning på några filer på din hårddisk utan allt finns i systemservern.
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18 Gränssnitt
Längst ner till höger i fönstret för personliga inställningar kan du välja vilket gränssnitt du vill använda
dig av:
W3D3
W3D3-blue
W3D3-classic

Standard enl. senaste W3D3 versionen
Gränssnitt som fanns fram till 2010
Gränssnitt som fanns fram till 2007

Du måste spara alla ändringar av inställningar som du gjort i personliga inställningar genom att klicka
på knappen Spara

uppe till vänster i funktionslisten.

För att vissa ändringar i inställningar ska börja gälla, kan det krävas att du loggar ut och loggar in i
systemet igen.
19 Hjälpfunktion
I W3D3 finns det en inbyggd hjälpfunktion som du kan ta hjälp av när som helt, var du än befinner dig i
systemet. Du klickar på knappen Hjälp
(ett frågetecken). Då kommer en Pop-up ruta fram med
hjälptext på det avsnitt där du befinner dig i systemet.
Du kan också alltid kontakta registrator om du behöver hjälp. Support finner du i medarbetarportalen
(mp) under rubriken Stöd och Service/ Support/Ställ din fråga.
Enkla handledningar finns även på medarbetarportalen (mp) under rubriken Stöd och Service,
Snabbguider mm.

Bild 22 - Inbyggd hjälpfunktion ett frågetecken
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20 Kortkommandon för registrering
Du kan nå listan för alla kortkommandon från vilket fönster i systemet du vill nå via kortkommandot
”Ctrl + r”.
Kortkommando för registrera nytt ärenden: Ctrl + i

Bild 23 – Registrera nytt ärende

21 Kortkommandon för datum
Vill man inte skriva hela denna sträng med 10 tecken för datum kan man istället använda W3D3:s
inbyggda kortkomandon för datum. Då skriver man ett ”d” i datumfältet och tryck Enter så ersätter
W3D3 detta med dagens datum i rätt format.
För att ange ett datum än dagens, skriver du bara in hur många dagar från dagens det önskade
datumet är. Använd ett minustecken framför antalet som du avser antal dagar i tiden.
22 Att registrera ärenden och handlingar i W3D3
I vissa fall kan ett ärende behöva registreras (initieras) först innan det finns en färdig handling som ska
registreras, t ex att handläggare begär ut ett diarienummer till en skrivelse som håller på att tas fram,
men som ännu inte är helt färdigställd.
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23 Ärendekort
Ärendekortet ska beskriva ärendet i sin helhet och visa information som på ett eller annat sätt är
knutet till själva ärendet. Det ska visa vem som är handläggare, vilken institution/avdelning som har
ärendet. Diarieplansbeteckning, eventuell kontaktperson. Om ärendet är öppet eller avslutat.
Den som har registratorsbehörighet kan göra ändringar på ärendekortet.
På ärendekortet finns en funktionslist med en rad knappar för olika funktioner, vilket sammanfattas
nedan.
24 Funktionsknappar på ärendekortet

Bild 24 – Funktionsknappar på ärendekort

Enkel förklaring vilken användarfunktionen som funktionsknapparna har i ikonlisten, från väster till
höger på ärendekortet.

Bild 25 – Funktionsknappar på ärendekortet

Spara - används för att spara inskriven text i ärendekort/handlingskort
Lägga till i föredragningslista – används endast vid användning av möteshantering
E-posta hela ärendet – används när man vill skicka alla handlingar i ärendet med e-posten
Ny åtgärd/handling – används för att upprätta ett ny handlingskort i ärendet
Annotering – används som ett notisblock att skriva små anteckningar t ex påminnelser
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Arbetsdokument – används för arbetsmaterial, som inte har blivit offentlig handling
Starta arbetsflöde – användarmallar för processer i ett ärende
Ärendelänkar – koppla ihop en eller flera ärenden med varandra
Handlingslänkar – möjlighet att koppla handlingar (används inte idag av UU)
http: länkar – möjligheten finns att koppla ut på nätet, t.ex. hemsidor
(används inte idag av UU)
Ny avsändare/mottagare – används för att skriva in avsändare/mottagare i ärendet om man
ännu inte har några diarieförda handlingar, vilket man vanligtvis skriver in sin
mottagare/avsändare
Lägga till handläggare på ärendekortet – kan användas för att välja ut sin handläggare i
ärendet
Medborgarinloggning – här kan man koppla på så att medborgare har möjlighet att ha insyn i
enskilda ärendena (används inte av UU)
Kategorisera – Ärendemeningsmallar, färdiga mallar att välja för snabbt registrering av
ärendemening, diarieplansbeteckning mm, t ex rekrytering, fusk, tillgodoräknande.
Kontakta registrator@uu.se för hjälp att lägga in ärendemeningsmallar i din serie.
Beslut – används i möteshantering
Expedieringslista – används i möteshantering
Sekretess – används när ett ärende ska sekretessbeläggas
PUL – personuppgiftslagen
Kopiering av ärendet – används att kopiera ärenden till övriga serier
Remiss – kan användas för internremisser, (används inte idag av UU)
Generera rapport - skriva ut akt omslag, lista på antalet sökande t.ex. en rekrytering mm
Sök fil/dokument i ärendet
Hämta sökväg på nätet (används inte av UU)
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25 Fält på ärendekortet
Informationsfönstret nedanför funktionslisten är uppdelad i tre huvudavdelningar:
 Den övre delen med Ärendemening, Ad acta och JK-balansmarkering samt eventuell
Motpart.
 Den avdelningen i mitten med Handläggare, diverse kategoriseringar och datumfält.
 Den nedre avdelningen där de åtgärder och handlingar som förts på ärendet finns listade.

Bild 27 – Ärendekort

Nedan följer en beskrivning av hur de olika fälten ska användas.

Ärendemening:

Obligatoriskt fält.
Kortfattad beskrivning av ärendet.
Beskrivningen ska vara så utförlig att det är möjligt att förstå vad ärendet
handlar om.
Färdiga kategoriseringsmalla eller ärendemeningsmallar ska användas om
sådana finns. Saknas kategoriseringsmallar eller ärendemeningsmallar för
din serie, kontakta registrator@uu.se för upprättande av nya.

Offentlig ärendemening:

Används inte i dagsläget.

Motpart:

Här kan namn och adress till avsändare/mottagare, dvs. den andra parten
i ärendet skrivas in. Motpart avser den externa person/organisation som
UU:s motpart i ärendet.
Används inte i någon större utsträckning idag.

Ad acta (kryssruta)

Avslutar ärendet.
Med automatik fylls rutan Avsl.datum i med det datum som ärendet
avslutas.
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JK-balans: (kryssruta)

Fylls i om ärendet har initierats av någon annan än UU, d.v.s. är ett
inkommande externt ärende. Studentärenden betraktas alltid som
externa.

Registrator:

Ej ändringsbart fält
Fylls i med automatik och anger namnet på den som öppnat ärendet.

Handläggare:

Obligatoriskt fält.
Den person som är ansvarig och handlägger ärendet.
Saknas handläggare för din serie, kontakta registrator@uu.se

Avdelning:

Obligatoriskt fält.
Avser den avdelning/institution där ärendet handläggs.

Diariebtkn:
Kontaktperson:

Obligatoriskt fält.
Klassificering ur diarie- och dossierplan.
Avser kontaktperson i ärendet utöver handläggaren.

Jämför:

Kan t.ex. användas för hänvisning till annat diarienummer.

Förv. plats:

Kan tillämpas för hänvisning till förvaringsplats, ex. arkiv, kassaskåp,
Ett annat datasystem, tex VARBI, LADOK

Ärendestatus:

Tillämpas enbart i UFV-PA serien för att koppla ihop Webbformulären till
rekrytering av tjänster, för automatregistrering i W3D3.

Ärendetyp:

Tillämpas för vissa webblanketter på UU:s hemsida för
automatregistrering i W3D3.

Reg. datum:

Ej ändringsbart.
Fylls i med automatik de datum då ärendet blivit registrerat.

Avsl.datum:

Datum då ärendet avslutas och stängs.
Fylls i med automatik när ad acta rutan kryssa i.

Gallr.datum:

Tillämpas inte i nuläget av UU.

Bevakningsdatum:

Avser eventuella påminnelser till handläggaren om olika åtgärder i
ärendet. Det går att lägga in flera bevakningar i ett och samma ärende.
Se även avsnitt 27 - Bevakningsdatum.
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26 Registrera/öppna ett nytt ärende
Registrerar nytt ärende finns även som Snabbguide nr 1 och återfinns på Medarbetarportalen, Stöd
och Service/Diariet-W3D3/ Snabbguider - W3D3
Det är endast användare med registratorbehörighet som kan öppna nya ärenden.

Bild 28 – Initiera ett nytt ärende

Om du vanligtvis enbart öppnar ärenden i en specifik serie, kan du ha en serie som förvalt alternativ.
Se även avsnitt 15 - Förvald serie.

3. Klicka på OK i
meddelanderutan

Bild 29 – Meddelanderuta för nytt ärende
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Använd gärna kategoriseringsmallar om sådan finns i din serie, (Det är färdiga mallar för snabbare
ifyllnad av ärendekortet) eller (använd ärendemeningsmallar om sådana finns i din serie). Mallarna är
en stor hjälp som dessutom gör det enklare att söka fram ärenden i diariet.
Skulle det inte finnas någon kategoriseringsmall i just din serie, kontakta registrator@uu.se med
förslag på kategoriseringsmallar och färdiga ärendemeningar.
Se även avsnitt 29 - Kategoriseringsmallar

4. Klicka på knappen
Kategorisera
alternativt
Ärendemening för val av lämplig
mall

Bild 30 – Kategoriseringsknapp alt. Ärendemeningsmall

5. Sök efter passande
kategoriseringsmall under
fältet ”namn” genom att klick
på rullisten
en passande mall.

Bild 31 – Val av kategoriseringsmall

och välj

6. Tryck på knappen
Spara
Komplettera
ärendemeningen i fall
det behövs och
fortsätt fyll i
ärendekortet enligt
”beskrivning av fält
ärendekort”
Glöm inte att tilldela
handläggare

Bild 32 – Vald kategoriseringsmall
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Skulle du inte hitta någon lämplig mall, som passar för just ditt ärende. Ska du själv skriva
ärendemeningen och fyll i övriga uppgifter på ärendekortet.
Att fylla i ärendekort finns även som Snabbguide nr 2 och återfinns på Medarbetarportalen
under rubriken Stöd och Service/ Diariet-W3D3/ Snabbguider - W3D3.
Klicka på knappen Spara

och du får ditt diarienummer.

Bild 33 – Ärendekort med diarienummer
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27 Bevakningsdatum
Bevakningsdatum skiljer sig en aning från de övriga datumfälten, i det att det går att lägga in flera
stycken på ett och samma ärende. Du kan ange sista ansökningsdatum, överklagandetidens utgång,
remissvar senast m.m.
Som användare med handläggarbehörighet kan du på din startsida få en lista över de
bevakningsdatum som finns på de ärenden du handlägger eller att de kopplas till din e-postadress och
aviseras där.

Bild 34– Mina bevakningsdatum

28 Koppla bevakningsdatum med avisering till din e-post
För att sätta ett nytt bevakningsdatum på ett ärende, kontrollerar du först att den tomma raden är
vald i rullisten för att du ska kunna lägga in ett nytt datum.
Klicka därefter på länken ”Bevakningsdatum” i ärendekortet och så öppnas ett pop-up fönster för att
skriva in det nya bevakningsdatumet.

Bild 35 - Pop up-ruta För att lägga in nytt bevakningsdatum
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I fältet ”Datum”: skriver du in lämpligt datum och därefter skriver du in ett namn för
bevakningsdatumet på” Beskr”: som exempel. Svar senast, Remissvar, Överklagandetidens utgång mm.
I fältet ”Information”: Kan eventuellt ytterligare information antecknas för att slutligen Spara

.

Om du vill ändra på ett befintligt bevakningsdatum, gör du på precis samma sätt med den enda
skillnaden är att du i rullisten markerar det datum du vill ändra eller ta bort innan du klickar på länken
”Bevakningsdatum”.
När du skapat ett bevakningsdatum kan du välja att koppla ett aviseringsmeddelande till detta. Det gör
du genom att klicka på funktionsknappen Koppla aviseringsmeddelande till bevakningsdatumet

.

Då får då upp ett e-postfönster i vilket du kan ange vad som ska stå, till vilka det ska skickas samt om
några bilagor ska bifogas.

Bild 36 - E-postfönster för att skriva in meddelanden och bifoga ev. filer för avisering av bevakningsdatum

Detta finns ingen skickaknapp utan du sparar meddelandet på bevakningsdatumet och talar sedan om
när du vill att meddelandet ska skickas.

Bild 37 - Datum för när e-postmeddelandet ska skickas

Sida | 23

29 Kategoriseringsmallar
För att underlätta vid registreringen finns det möjlighet att knyta ett antal kategorier till varje serie. De
kan ses som en ”förenkling” av de lite bredare ärendetyperna, rutinärenden och bestå av mallar med
information som läggs in automatiskt. Finns det lämpliga kategoriseringsmallar ska de användas.
Saknar du en kategori kan förslag till kategoriseringsmallar mailas till registrator@uu.se
För att kategorisera ett ärende, klickar du på knappen Kategorisera
i ärendekortets
funktionsrad. Då får du upp ett fönster där du kan välja bland de kategorier som finns upplagda. Klicka
på pilen (rullisten) till höger om fältet för ”namn” för att få upp valbara alternativ.

Bild 38 – Fönster för valbara kategoriseringsmallar

När du valt en kategori så visas, information som finns förvald för de olika fälten. När du klickar på
knappen Spara
. Sedan kanske du måste komplettera vissa fält i ärendekortet. I vissa fall måste du
komplettera ärendemeningen. Glöm inte att klicka på knappen ”spara” när det är gjort.

Bild 39 – Vald kategoriseringsmall med redan ifylld information som ska automatiskt fylla i ärendekortet
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30 Koppla handläggare till ett ärende
För att en användare med handläggarbehörighet ska kunna se och arbeta med ett visst ärende krävs
det att en användare med registratorbehörighet tilldelar s.k. Kopplar användaren med
handlingsbehörighet till ärendet. En användare med handläggarbehörighet kan då lägga till handlingar,
makulera handlingar och använda bevakningsdatum vartefter arbetet fortskrider.
Vid nytt ärende klickar man på det understrukna ordet ”Handläggare” i ärendekortet.
Nytt fönster visas med en lista på valbara handläggare.
Till vänster om listan med namn finns det två kryssrutor och en radioknapp.
Markera den vänstra rutan.
När du valt handläggare ska du koppla det till ärendet genom att klicka på knappen Koppla markerad
handläggare till ärendet och stäng fönstret

för att utföra tilldelningen och stänga fönstret.

Om du istället bara vill utföra tilldelningen, men behålla fönstret öppet för att bläddra vidare och
kanske tilldela fler handläggare som inte ryms på sidan i listan, så klickar du istället på
knappen Koppla markerad handläggare till ärendet
övriga handläggare.

. Innan du bläddrar vidare och klickar för

Man kan även använda sig av knappen Handläggare
i funktionslisten om man vill ändra
handläggare i ett redan befintligt ärende på ärendekortet.
Det finns även möjlighet att ge handläggare rättighet att ändra fält på ärendekortet på enskilda
ärenden samt avsluta ärendet. Markera i sådana fall den andra kryssrutan. Att ge handläggare denna
utökade rättighet bör ske restriktivt då handläggaren då ges möjlighet att göra ändringar på
ärendekortet, ändra handläggare samt avsluta ärendet.
Radioknappen används inte i nuläget för UU.

Bild 40 – Fönster för att tilldela handläggare
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31 Byte av handläggare
När ett ärende behöver skickas vidare till en ny ansvarig handläggare, ska ändring till den nya
handläggare göras på ärendekortet, så att det överensstämmer med den institutionen/motsvarande
som den nya handläggaren tillhör. Varje handläggare ansvarar för arbetet med ”sitt” eget ärende.
32 Favoritmarkera handläggare I många av våra serier finns det väldigt många handläggare valbara
och de sorteras i bokstavsordning. Det går att markera dessa som ”favoriter” med stjärnan till vänster.
Dessa handläggare kommer i fortsättningen att hamna högst upp i listan på valbara handläggare.

Bild 41 - Favoritmarkerade handläggare som listas överst i Koppla handläggare till ärendet
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33 Kopiera ärende
För dig som har registratorbehörighet går det att kopiera ett ärende till en annan serie. Det kan du
behöva göra om du har öppnat ett ärende i ”fel” serie.
Öppna det ärende som du vill kopiera.
Längst upp i funktionslisten klickar du på knappen kopiera ärendet

.

Nytt fönster visas och du väljer först den ärendeinformation som ska kopieras eller om hela ärendet
inklusive handlingar ska kopieras. Därefter väljer du till vilken serie ärendet ska kopieras.
När du gjort valen klickar du på kopiera ärendet
längst upp till vänster. Nu skapas ärendet och du
kan nå det via ärendelänken som visas i dialogrutan.
Om du nu kopierar ärendet måste du komma ihåg att makulera ursprungsärendet.
Läs mer om detta i avsnitt 34 - Makulera ärende.

Bild 42 - Dialogruta för ärendeinformation vad som ska kopieras till nytt ärende

Bild 43 - Nytt ärende har skapats och ärendelänk till det nya ärendekortet
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34 Makulera ärende
Det är normalt enbart användare med registratorbehörighet som kan makulera ärenden. När du vill
makulera ett ärende (på grund av att du öppnat i fel serier, dubbelregistrering) gör du på följande sätt:
Öppna det ärende du vill makulera och stå i ärendekortet.
1. Använd kategoriseringsmallen Makulera ärende. Tryck på Spara
. Ärendekortet töms då
på information. Om du saknar denna kategoriseringsmall i din serie, kontakta
registrator@uu.se
2. Ta bort den tidigare ifyllda handläggaren.
3. Makulera alla eventuella handlingar. För mer information Se även avsnitt 42 - Makulera
handling.
4. Bocka i kryssrutan ad acta.
5. Tryck på Spara

.

Det är viktigt att ärendet töms på information för att det inte ska generera sökträffar vid sökningar i
systemet.

Bild 44 – Ärendekort som blivit makulerad

I medarbetarportalen (mp) under rubriken Stöd och Service/Diariet-W3D3/ Snabbguider-W3D3/
Snabbguide 11 – Makulera ärende.
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35 Länka ärenden
Många ärenden kan ibland höra ihop på något vis. För att underlätta framtida sökningar och
handläggningen av ett ärende kan man registrera ett samband mellan ärendena, s.k. koppla ihop dem.
Man kan välja att anteckna sambandet till det andra ärendet i fältet ”Jämför” i ärendekortet samt att
skapa en länk mellan ärendena. Med hjälp av knappen Ärendelänkar
i ärendekortets
funktionslist kan man skapa eller ändra befintlig länk. En ny länk skapas genom knappen
Ny ärendelänk

och för att ändra med knappen Uppdatera ärendelänk

ärendelänk använder man knappen Radera länk
Spara

och för att ta bort

. När du är färdig, klickar du på knappen

.

Ärendelänken kommer att visas direkt på ärendekortet under fältet ”ärendetyp”
För att koppla ihop ärenden skriver man in hela diarienumret man vill koppla till, t ex UFV-PA
2013/1532.

Bild 45 - Koppla ihop ett ärende med knappen ärendelänkar i funktionslisten/ikonraden

Bild 46 - Skapa en ny länk genom knappen Ny ärendelänk i funktionslisten/ikonraden
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Bild 47 - Diarienumret skrivs in i sin helhet, det man vill koppla till

Bild 48 - Klicka på diarienumret för att komma till det ärendekort man länkat ihop med

Bild 49 – Klickbar markering för att ärendet har kopplats ihop med annat ärendekort

Sida | 30

36 Registrera sekretess
Med hjälp av knappen Sekretess
knappen PUL

kan man sekretessmarkera en handling och med hjälp av

kan man lägga in PUL-information (Personuppgiftslagen).

Sekretessmarkering används för att markera uppgifter om eller i ärendet kan omfattas av sekretess.
Vid förfrågan om utlämnande av handling/ärende, underlättar denna uppgift för den som mottar
förfrågan.
Handlingar som är sekretessbelagda måste diarieföras. Det är handläggaren som avgör om ett ärende
eller en del av ärende ska sekretessbeläggas. Handläggaren måste ange lagrum.
En sekretessmarkering är endast en ”varning” eftersom sekretess alltid prövas vid varje enskilt
utlämnande.
För att sekretessmarkera ett ärende klickar man på ikonen Sekretess
i ärendekortets
funktionslist/ikon rad. I det pop-up fönster som öppnas, fyller man i rutan (inringad) för att ärendet ska
bli sekretessmarkerad.

Ärendekortet får en orange färg som en varning att ärendet är sekretessbelagt.

Bild 51 - Orangemarkerad varning sekretess på ärendekort
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37 Handlingskort
Handlingskortet ska innehålla information om de handlingar/åtgärder som förekommer i ett ärende.
Till handlingskortet bifogas de filer som utgör den handling som ska registreras t ex ett vanligt brev, ett
inskannat dokument, skrivelse, e-postmeddelande, fax-meddelande eller en tjänsteanteckning vilket
betecknas som en handling.
Den vänstra halvan av handlingskortet är till för information som avser handlingen som sådan medan
den högra är till för information som gäller eventuella avsändare eller mottagare.

Bild 52 - Handlingskort
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38 Fält på handlingskortet
Nedan följer en beskrivning av hur de olika fälten ska användas.
Åtgärd/Handl:

Obligatoriskt fält.
Används för att beskriva vad handlingen handlar om.

Riktning:

Används för att beskriva om handlingen är ”inkommande” till UU eller är
”utgående”, d.v.s. den har skickats till någon utanför UU.
”Upprättad” används för interna upprättade handlingar.

Ad acta (kryssruta):

Används ej inom UU på handlingsnivå.

Intern (kryssruta):

Används ej inom UU på handlingsnivå.

Skapat av:

Fältet fylls i automatiskt med inloggad användare eller avsändare för
elektronisk handling, från ex. skannernamn eller e-postadress.

Datum:

Avser det datum som handlingen inkom eller upprättades från UU.

Reg.datum:

Ej ändringsbart fält.
Fylls i automatiskt med det datum då handlingen blivit registrerad.

Handlingstyp:

Obligatoriskt fält.
Valbara alternativ som ska tala om vad det är för typ av handling.

Handlingsstatus:

Används ej inom UU på handlingsnivå.

GDPR:

Används ej inom UU på handlingsnivå.

Extern referens:

Används för att hänvisa till ett externt diarienummer.

Information (vänster):

Avser information om handlingen, t ex ej inskannad p.ga sekretess. Ifall
om handlingen har makulerats noteras anledningen till att handlingen
makulerats i detta fält. Information om handlingen gått förkännedom till
osv.

Avsändare/mottagare:

Namn, adress och e-postadress till avsändare/mottagare.
Då avsändare/mottagare är en person vid en organisation anges
organisationens namn i fältet ”org”. Ifall det enbart är aktuellt att
registrera organisationens namn anges detta i såväl fältet ”namn”.

Informationen (höger):

Avser eventuellt information om avsändare/mottagare.
T.ex. alternativa e-postadresser, telefonnummer mm
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39 Registrera handlingar
Att lägga till handlingar till ett befintligt ärende finns även som Snabbguide nr 3 och den återfinns
på Medarbetarportalen, Stöd och Service, Snabbguider- W3D3.
Ärendets handläggare och användare med registratorbehörighet kan registrera handlingar i ett ärende.
Det är ärendets handläggare som ansvarar för de handlingar som finns registrerade i ärendet.
Dokument/handlingar på papper skall fortfarande arkiveras i det fysiska arkivet, även om de är
inskannade i diariet.
Det finns två sätt att registrera handlingar i ett ärende:
 Att lägga till en ny handling eller åtgärd genom att klicka på knappen Ny åtgärd/handling
på ärendekortets funktionslist.
 För användare av Microsofts Office produkterna Outlook, Word, Excel m fl. tilläggsprogram
Office Add In, går det även att registrera e-post eller dokument direkt in i W3D3:s ärende.
Notera att tilläggsprogrammet Office Add-in behöver installeras på din dator för att det ska
fungera. Läs mer i avsnittet 10 - Office Add-in.
 Eller ladda in en handling på ett handlingskort genom Drag and Drop metoden.
40 Registrera handling från ärendekort
1. Sök fram ärendet där du vill registrera en handling/åtgärd.
Läs mer i avsnitt 45 – Att söka i diariet.
2. Öppna ärendet.
3. Klicka på knappen Ny åtgärd/handling

uppe till vänster i funktionslisten.

4. För att bifoga fil/filer klickar du på knappen Bifoga fil
på funktionslisten. Då öppnas
fönstret ”Ladda upp fil”. Klicka på knappen ”Bläddra” och letad dig fram till den fil du vill bifoga
till handlingskortet. När det är gjort väljer du den önskade filen och klicka på knappen
”Öppna”.
5. Fyll i handlingskortet enlig avsnitt 38 - Fält på handlingskort.

Bild 53 - Ifyllt handlingskort med bifogade filer
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41 Registrera med hjälp av Office Add-in

1. Klicka på ”Tillägg” i menyraden i Outlook, Word, Excel m.fl. och välj ”W3D3”.

Bild 54 – Outlook med tilläggsprogrammet Office Add-in

2. På listan med alternativ väljer du ”Spara som handling i ärende W3D3”

Bild 55 – Valbara alternativ i dialogrutan i Office-programmet
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3. Första gången du loggar måste du ange URL-adressen till W3D3 samt dina inloggningsuppgifter. Gör
du det från den dator du vanligen arbetar ifrån kryssar du i ”Kom ihåg inloggning” så behöver du inte
logga in fler gånger. Klicka på OK.

Bild 56 – Fönster för inloggning till Office Add-in

4. Du får fram ett fönster för att söka fram det ärende där du registrerar din handling. I fältet
handläggare är ditt namn förvalt. För dig som arbetar med registratorbehörighet är det oftast
nödvändigt att ta bort ditt namn i handläggarfältet för att kunna söka fram det ärende du vill registrera
handlingen på.

Bild 57 – Fönster för att söka fram tillgängligt ärende

5. Det går att begränsa antalet sökträffar utifrån serie, diarienummer, ärendemening,
registeringsdatum, motpart och motpartens e-post.
Vanligast är att man redan har diarienummer tillhands till det ärende man vill bifoga handlingen och till
vilken serie handlingen tillhör.
Klicka på Sök.
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Bild 58 – Fönster för att söka fram tillgängligt ärende

6. Välj genom att markera det ärende som du vill registrera din handling på.
Klicka på OK

Bild 59 – Markera ärendet där handlingen ska registreras
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7. Fyll i handlingskortet.

Bild 60 – Handlingskort när du registrerar från Outlook med hjälp av Office Add-in

Tid och datum: Systemet gissar på det datum när t.ex. ett e-postmeddelande togs emot i din epostkorg. Behöver man ändra det så bockar man ur kryssrutan alternativ klicka på pilen. Använd
kalendern för att ange korrekt datum. Tänk på att datumet ska ange när handlingen inkom till UU eller
upprättades.
Handlingsnamn: När ett e-postmeddelande registreras via Outlook anger systemet epostmeddelandets ämnesrad som förvalt alternativ. Handlingsnamnet ska vara en beskrivning vad
handlingen handlar om och behöver generellt ändras. Behöver du ändra det bockar du ur kryssrutan
och skriver in det korrekta handlingsnamnet.
Handlingstyp: Klicka på pilen för att få fram en rullist för att få fram valbara alternativ.
Riktning: Bocka ur kryssrutan alternativt klicka på pilen för att få fram alternativ.
Avsändare/Mottagare: Använder du Office Add-in från Outlook gissar systemet på epostmeddelandets avsändare/mottagare. Det kan behöva ändras. I det fall du registrerar en skannad
handling.
Information: Sparat från Outlook kan vara kvar eller raderas bort.
Bifoga: Vid bifogande av e-postbrev med bilagor ska alla kryssrutorna vara ifyllda.
Meddelandetext, Meddelandehuvud, Bilagor, msg.filen.
Vid sparande av inskannade dokument till Outlook ska rutorna Meddelande samt Meddelandehuvud
kryssas ur.
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41 b. Ladda upp handling 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”
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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
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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 din fil.
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42 Makulera handling
Har du av misstag registrerat en handling i ett ärende går det att makulera den, genom att klicka på
soptunnan

som finns till vänster om handlingen i ett öppet ärende på ärendekortet.

Ett nytt fönster öppnas och klicka på OK.

Bild 61 - Pop up-ruta makulera handling

Av säkerhetsskäl kommer nu handlingen läggas i seriens s.k. inkorg, under fliken ”Registrera” och
”Inkomna handlingar”. Medarbetare på den centrala registraturen hanterar denna inkorg och tar bort
handlingar därifrån med jämna mellanrum.
Med undantag av serien UH som använder ”inkorgen” för inkommande Upphandlingsanmodan och
hanteras enbart av Avdelningen för ekonomi och upphandling, Enheten för upphandling och inköp.

Bild 62– Notering på ärendekortet om makulerad handling
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43 Att avsluta och arkivera ett ärende
När ett ärende är färdigbehandlat ska det avslutas i W3D3. Det gör du genom att kryssmarkera rutan
Ad acta på ärendekortet och klickar på knappen Spara
registratorbehörighet som kan Ad acta ett ärende.

. Det är endast användare med

Bild 63 – Avsluta ett ärende genom att kryssa i Ad acta rutan på ärendekortet

Det bygger på att den användare som ad acta ett ärende också ansvara för att omhänderta ärendet för
arkivering. I praktiken skiljer sig rutinerna åt på olika institutioner/motsvarande. På vissa ställen är det
ärendets handläggare som ansvarar för arkiveringen, medan på andra ställen är den eller några
medarbetar med registratorbehörighet som ansvarar för arkiveringen.
När ett ärende är ad acta syns den här markeringen Avslutad/Ad acta
till vänster om ärendet i en
söklista. Tittar du på ärende som är ad acta märker du att det inte går att registrera nya handlingar
eller att ändra uppgifter på ärendekortet.

Bild 64 - Visar symbolen Ad acta på söklista för avslutade ärenden

Att ta om hand om ett ärende för arkivering innebär:
•
•
•

Att du säkerställer att alla handlingar finns registrerade i ärendet.
Att samtliga pappersoriginal i ärendet finns inskannade samt att dessa arkiveras i en
ärendemapp.
Att ad acta rutan är kryssmarkerad på ärendekortet och sparad.

För ärenden som endast innehåller handlingar som inkommit till eller upprättats hos UU i digitalt
format räcker det med att avsluta ärendet i diariet. Handlingarna förvaras i W3D3 tills dessa förs över
till UU:s elektroniska arkiv.
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Handlingar som inkommer till UU på papper och handlingar som upprättas inom UU där det krävs en
signatur för att vara giltiga (t.ex. avtal, protokoll, beslut) måste arkiveras i det fysiska arkivet. Vi är
skyldiga att bevara det som inkommer till UU i originalformat.
För de ärende som innehåller pappersoriginal ska ett akt omslag skrivas ut och pappershandlingarna
läggas i ordning i akten med senast inkomna överst och förvaras i diarieplansbeteckningsordning
tillsammans med övriga diarieförda handlingar. Det är enbart pappersoriginalen som behöver
arkiveras tillsammans. Eventuella digitala original förvaras i W3D3 till dessa förs över till vårt
elektroniska arkiv.

44 Skriva ut akt omslag
Klicka på ikonen Generera rapport
Välj alternativet ”akt omslag”.

i funktionslisten på ärendekortet.

Bild 65– Generera rapport – akt omslag

Skriv sedan ut akt omslaget genom att välj Arkiv, Skriv ut.

Bild 66 – Utskrift av akt omslag

Klicka på knappen ”Inställningar”
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Bild 67 – Utskriftsinställningar för akt omslag

Ändra på Pappersalternativ till Pappersformat A3 under fliken Papper/Kvalitet.

Bild 68 – Utskriftsinställningar för pappersformat A3
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Ändra på Antal sidor per ark: till Häfte under fliken Efterbehandling och klicka på OK.

Bild 69 – Utskriftsinställningar för pappersformat Häfte

Klicka på knappen Skriv ut.

Bild 70 – Skriv ut
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Det finns även färdigtryckta aktomslag som du kan rekvirera genom att skicka in en beställning från
medarbetarportalen (mp) under rubriken Stöd och Service/Support-W3D3, fyll i webblanketten och skicka
in din beställning.
Där du fyller i förhand diarienummer, diarieplansbeteckning och ärendemening som du kan förvara
dina handlingar till ett ärende i.

Bild 70 b – Aktomslag att rekvirera
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45 Att söka i diariet
Att söka fram ärenden finns även som Snabbguide nr 4 och den återfinns på Medarbetarportalen,
Stöd och Service/Diariet-W3D3/ Snabbguider- W3D3.
Du som har tilldelats behörighet som handläggare har normalt tillgång och kan söka fram ärenden i
diariet. Behöver du söka fram ärenden inom den egna institutionen/motsvarande kan du alltid vända
dig till den eller de användare på enheten som har registratorbehörighet. Desamma gäller om du
behöver söka fram handlingar och ärenden som finns inom andra delar av universitetet.
OBS! Det är enbart tillåtet att göra sökningar och ta del av information som du behöver för att
utföra dina arbetsuppgifter. Detta gäller även information som i sig utgörs av allmänna handlingar
vid Uppsala universitet. Du kan begära ut informationen, men det är inte tillåtet att själv söka fram
informationen, såvida du inte behöver den för att utföra dina arbetsuppgifter.
Det finns olika sökfunktioner och nedan beskrivs hur de används.

Via ärendekort, sök i serie – här kan man söka utifrån den information som
finns ifylld på ärendekortet och till viss del på handlingskortet.
Sökbyggaren – sök via samtliga fält i olika kombinationer. Du kan även välja
hur du vill ha sökresultatet presenterat (för avancerade användare).
Fritextsökning – sök via texten på handlingarna eller bland metadata i form
av en fritextsökning av alla dokument i vanliga filformat. Man kan söka
innehållet i bifogade filer.
Övriga sök – en lista över sök via kortkommandon.

Bevakningsdatum – en listar alla bevakningsdatum som finns på något ärende
som du är handläggare för.
Öppna ärenden – listar alla öppna ärenden som du är handläggare.

Gruppärenden – används inte av UU i nuläget.
Ärendekö – används för ärendeflöden.

Att göra – används inte av UU i nuläget.
Mina dokument – listar alla arbetsdokument i alla öppna ärenden där du är
handläggare
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46 Se alla dina öppna ärenden

 I Sök i navigationslisten får du fram alla din öppna ärenden via ”Öppna ärenden”.

Bild 71 – Sök – Mina öppna ärenden

 I Sök ”Via ärendekortet” markerar du ”Endast öppna ärenden” samt välja i vilken ärendeserie
eller markera alla, för att söka i alla UU:s serier.

Bild 72 – Sök via ärendekort i serie
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Du som är registrator och ska hjälpa en handläggare att ta fram handläggarens öppna ärenden.
 I Sök - ”Via ärendekort” måste dessutom fylla i handläggarens namn i fältet ”Handläggare” och
markera i kryssrutan ”Endast öppna ärenden” samt välja vilken ärendeserie eller markera alla,
för att söka i alla UU:s serier.

Bild 73 – Sök via ärendekort i serie
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47 Sök bland dina avslutade ärenden
Observera att det i ärendekortet finns en kryssruta Ad acta, för att välja att avsluta ett ärende.
Så länge rutan inte är ikryssad visas enbart de ärenden som inte är ad acta.
 I Sök - ”Via ärendekort” kombinerar du din sökning med att markera ” Endast ad acta” i
kryssrutan” samt välja i vilken ärendeserie eller markera alla, för att söka i alla UU:s serier.

Bild 75– Sök via ärendekort i serie

Du som är registrator och ska hjälpa en handläggare att ta fram handläggarens avslutade ärenden.
 I Sök - ”Via ärendekort” måste dessutom fylla i handläggarens namn i fältet ”Handläggare” och
markera i kryssrutan ”Endast Ad Acta samt välja vilken ärendeserie eller markera alla, för att
söka i alla UU:s serier.

Bild 76 – Sök via ärendekort i serie
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48 Sök ärenden inom institutionen/motsvarande
Du som har registratorbehörighet kan söka efter ärenden inom den egna institutionen/motsvarande
genom att använda Sök – Via ärendekort. Se till att alternativet ALLA står i seriefältet längst upp till
höger på fönstret. Välj namnet på din institution i fältet ”institution/motsvarande” och klicka på
knappen Sök

i funktionsraden.

Bild 77 – Sök via ärendekort i serie

Det går även också bra att söka i efter institutionens/motsvarande ärende i en specifik serie.
Välj då vilken serie du vill söka fram ditt ärende.

Bild 78 – Sök via ärendekort i serie
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49 Fritextsökning eller sök på fastställd fil/dokument i ärendet
Om du letar efter en fil i ett visst ärende så kan du i stället för den allmänna sökfunktionen ”Sök via
ärendekort” använda dig av ”Fritextsökning”. Då kan du även söka på namngivna filer.
I exemplet nedan har vi gjort en fritextsökning på ordet ”prefekt” i serien FARMBIO.
Det resulterar i att det finns ett filnamn ”Förslag prefekt 2013-2016”.
Fritextsökningen listar även upp Ärendemeningar som innehåller ordet ”prefekt” samt handlingsnamn
med ordet ”prefekt”.

Bild 79 - Fritextsökning
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50 Sök via Sökbyggaren
Med sökbyggaren i systemet kan du bygga sökfrågor. Sökbyggaren är ganska avancerad och kräver viss
vana vid hur informationsförsörjningssystem är uppbyggda.
I sökbyggaren kan du spara dina ofta förekommande sökningar.

Bild 80 - Sökbyggaren

Gör så här för att skap och spara en sökning:
Se till att sökbyggaren är öppen, t.ex. genom att trycka på kortkommandot Ctrl-2

Bild 81 – Fält för att lägga in sökkriterier

1.
2.
3.
4.

Välj vilket objekt i databaden du är intresserad av, i andra rullisten.
Välj egenskap hos objektet i den tredje rullisten.
Välj om objektet ska innehålla, börja på eller vara lika med något visst i den fjärde rullisten.
I den första rullisten kan du negera kriteriet för att välja ut alla poster som inte stämmer med
kriteriet du valt för din sökning.
5. När du fyllt i urvalskriteriet kan du: - Klicka på knappen Visa antal för att se hur många träffar
sökningen gav; alternativt - Trycka Enter eller klicka på knappen Visa träffmängd för att se
träffarna.
6. Om du behöver fler än ett sökkriterium väljer du OCH eller ELLER från sista rullisten, för att tala
om hur nästa kriterium förhåller sig till det förra. Du få då en rad till. Så snart du har mer än en
rad kan du välja att ta bort rader med hjälp av knappen Ta bort vald sökning
rad du inte behöver.
7. Nedanför sökdelen finns träfflistan.

framför den
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Bild 82 – Träfflista sökbyggaren

8. Om du vill ange annan sorteringsordning klickar du på den lilla orange fyrkanten till höger om
den kolumn du vill sortera. Klicka igen om du vill ändra mellan stigande och fallande ordning
och avsluta med att klicka på knappen Visa träfflistan för att hämta träffarna med den nya
sorteringen.
9. Spar din sökning med ett tydligt namn genom att klicka på knappen Spara nedanstående
sökinställningar

och OK.

Bild 83 – Spara sökningen i sökbyggaren

Om du vill ändra en sparad sökning väljer du den, ändrar och sparar den igen med samma
namn. Du kan även använda en sparad sökning som grund, ändra den och spara med ett nytt
namn. Dessutom kan du dessutom:
 Radera en sparad sökning med knappen Ta bort vald sökning

.

 Klicka på knappen Spara nedanstående sökningar publikt
om andra ska kunna använda
sökningen.
 Rensa alla sökbegrepp från formuläret genom att klicka på knappen Återställ
sökinställningarna

.

Du kan även exportera sin sökning till olika format som Word, Excel, Text

Bild 84 – Exportera sökning till annat format
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51 Kortkommandon för sökning
Många av de vanligaste funktionerna i systemet kan du även nå med hjälp av s.k. snabbknappar eller
kortkommandon.
Under knappen ”Övrigt sök” i menyraden, finns även en lista över alla de kortkommandon för sök.

Bild 85 - Övriga sök
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Du kan även nå listan för alla kortkommandon i systemet genom kortkommandot Ctrl + r”.

Bild 86 - Kortkomandon
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52. Skicka e-post
Det finns två alternativ att skicka e-post från diariet.
1. Hela ärendet inkl. alla bilagor
2. Enstaka handlingar
Att skicka hela ärendet görs på följande sätt.
Du har öppnat ditt ärende och står i ärendekortet.
Klicka på ikonen

”E-posta ärendet ” upptill i funktionslisten.

Bild 87 – Ärendekortet med funktionslist e-posta ärendet

Observera att handlingarna i ärendet inte bifogas med automatik vid utskick av ”hela” ärendet.
Här måste man göra ett aktivt val av vilka bilagor man vill ska följa med i e-postbrevet genom att klicka
på ikonen

”Bifoga filer ur ärendet”

Bild 88 – Bifoga filer ur ärendet till ditt e-postbrev
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Klicka på de bilagor du vill ha bifoga till ditt e-postbrev.
När du är nöjd, ska du gå tillbaka till e-postbrevet genom att stänga rutan med att klicka på krysset i
högra hörnet.

Bild 89 – Markera de bilagor du vill bifoga ditt e-postbrev och avsluta

Nu finns det även möjlighet att ändra utskicksadressen till en s.k. funktionsadress.
I fältet Från: blir det med automatik din e-postadress eftersom det är du som är inloggad.
Om inte just er funktionsadress finns inlagd, kontakta registrator@uu.se för inmatande.
Klicka på rullisten under MALL: Välj din funktionsadress genom att markera och din e-postadress byts
ut till funktionsadressen.

Bild 90 – Byta till funktions e-postadress

Bild 91 – Markera och välj befintlig e-postadress
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Fyll i övriga uppgifter om så behövs i fälten: Till, Kopia, Hemlig kopia, Meddelandetext osv.
Registrera ditt utgående e-postbrev som en ny handlingsrad i ärendet görs genom att klicka på rutan
”Registrera på ärendet” samt att man även här kan göra ett val av ”handlingstyp” genom att klicka på
rullisten och markera.

Bild 92 – Att marker ditt e-postbrev och registrera det som ny handlingsrad

Klicka på ikonen

”Sänd” för att skicka iväg ditt e-postbrev.

Bild 93 – Skicka iväg e-postbrev

Om du nu kryssat i rutan ”Registrera på ärendet” kommer ditt e-postbrev att registreras som en ny
handlingsrad på ärendekortet.

Bild 94 – E-postbrev blev en ny handlingsrad i ärendet
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53. Skicka en handling via e-post
Här beskrivs att skicka en handling som ett anslag till samtliga sökande vid rekryteringsärende via
handlingsraden som ”Hemlig kopia”.
Finns även som snabbguide som återfinns på Medarbetarportalen, Stöd och Service, Registrator,
Snabbguider. (Skicka anslag, ” Hemlig kopia snabbguide nr 6)
Du står i ärendekortet och klickar på ikonen
dokument som ska skickas iväg.

E-posta handlingen i handlingsraden för det

Bild 95 – Skicka handling som e-post

Att skicka ett anslag till samtliga sökande i ett rekryteringsärende, så att det inte kan se vilka övriga
som sökt tjänsten gör man enklast i att skicka från ”hemlig kopia” fältet.
Ställ markören i fältet ”hemlig kopia”

Bild 96 – E-postbrev ”Hemlig kopia”
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Klicka på ikonen

Lägg till alla avsändare/mottagare i ärendet.

Bild 97 – Bifoga alla avsändare/mottagare till ett e-postbrev

Då läggs automatiskt alla avsändare/mottagare i ärendet till som mottagare av ditt e-postbrev.
OBS! I detta exempel på att skicka anslag till samtliga sökande som inte har fått tjänsten, glöm då inte
att ta bort den e-postadress till den person som erhållit tjänsten.
TIPS! Lägg till din egna e-postadress i hemlig kopia fältet, så även du får e-postbrevet som en koll på att
brevet har skickats iväg.
Fyll i alla övriga uppgifter i meddelandet, t ex Meddelandefältet, byte till funktionsadress mm.
För att registrera ditt utgående e-postbrev som en ny handlingsrad i ärendet gör du genom att klick i
rutan ”Registrera Hemlig kopia som avs./mot” samt ”Registrera på ärendet”.
Välj även handlingstyp och riktning.

Bild 98 – Markera för e-postbrev ska registreras som ny handling i ärendet

Klicka på ikonen

Sänd för att e-postbrevet ska gå iväg.

Bild 99 – Skicka iväg e-postbrev
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E-postbrevet registreras som en ny handlingsrad på ärendekortet.

Bild 100 – E-postbrev registrerad som ny handlingsrad i ärendet

Efter samtliga utskick kommer även en bekräftelse i form av ett kvitto till den e-postadress från vilket
man skickat ut ifrån. Kvittot anger om meddelandet har gått fram eller inte.

Bild 101 – Kvitto/bekräftelse till utskicksadressen för om e-postbrevet gått fram till mottagarna
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54 Ta ut rapporter
Under rubriken ”Rapporter” i navigationslisten.
Det finns ett flertal standardrapporter i systemet.
För samtliga rapporter gäller det att du börjar med att välja vilken serie.

Bild 102 – Tillgängliga rapporter

Därefter väljer du vilken rapport du vill genera och sedan mellan vilka datum du vill ha.
Slutligen väljer du om du vill generera rapporten för utskrift eller för skärmläsning och
klicka på kappen ”Generera rapport”.

Bild 103 – Funktonslisten vid generera rapporter

Övriga Rapporters användningsområde
Bekräftelse: Används enbart för serien UFV-PA som bekräftelse av mottagen ansökan vid rekrytering
Delegationsordning: Används ej av UU
JK Arbetslista/Öppna ärenden: Lista över öppna ärenden som ska underställas Justitiekanslern (JK)
Nämnd: Används ej av UU
Beslutslista: Lista över alla ärenden med beslut under en viss period
Förtroendemän: Används ej av UU
JK-lista: Lista över ärenden som ska underställas Justitiekanslern (JK)
Postlista: Lista över inkomna handlingar baserat på valbart på handlingarnas registreringsdatum eller
ankomstdatum
Bevakningslista: Lista över alla bevakningsdatum under en viss period.
Förtroendemän med uppdrag: Används ej av UU
Nya ärenden: Lista över alla nya ärenden under en viss period
Remisslista: Lista över alla remissärenden under en viss period
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55 Logga ut
Under menyn ”Personligt” i navigationslisten finns också en ikon för att logga ur systemet samt en
snabbikon i vänstra hörnet var du en befinner dig i systemet. Den kan du använda om du vill logga ut
omedelbart, t ex när du går på lunch, men behålla systemet öppet så att det går snabbt att logga in
och arbeta vidare när du kommer tillbaka.
Om du inte loggar ut och inte heller stänger ner webbläsaren så kommer du ändå att loggas ut
automatiskt efter en viss tid ca 20 minuter. Detta för att minska risken att någon annan kommer in i
systemet i ditt namn. Du är ansvarig för att ingen obehörig kommer åt diariesystemet.

Bild 104 – Logga ut från navigationslisten
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56 Problemlösningshjälp

Vid den senaste uppgraderingen oktober 2019, har visa användare för tillfället problem med att ladda upp
filer till W3D3-diariet. För att åtgärda detta problem , behöver du rensa ditt cacheminne (ta bort
webhistorik) från din dator.

Här får du exempel på hur du ska gå till väga: klicka på länken:
Rensa cachen

Tidigare problem, från maj 2015
Vid installation och uppdateringar till nyare versioner av webbläsaren Internet Explorer (fr.o.m. IE 10)
påverkas gränssnittet och funktionen av W3D3.
Du upptäcker felet när du öppnar W3D3, att inloggningsrutan ligger långt ut på vänsterkanten på
bildskärmen.

Bild 105 – Kompabilitetsfel p.g.a. inloggningsruta till vänster på bildskärmen

Om du loggar in så kommer inte alla funktioner i W3D3 att fungera som de ska.
För att ta reda på vilken version du har klickar du på det lilla ”kugghjulet” i det högra hörnet av din
webbläsare.
Längst ner i den meny som då öppnas klickar du på ”Om Internet Explorer”

Bild 106 – Verktyg Kugghjul
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Nytt fönster öppnas som talar om vilket Internet Explorer du har installerat på din dator.

Bild 107 – Om internet Explorers version 10

Du åtgärdar problemet gör Internet Explorer 10 att i adressfältet längst till höger finns en liten symbol
som ser ut som ett avrivet papper på mitten. Klicka på den symbolen så fungerar allt som vanligt igen
och inloggningsrutan ska nu ha förflyttat sig till mitten av bildskärmen.

Bild 108 – Ändra inställningar för kompabilitetsvyn för version Internet Explorer 10

Om du har fått ”Internet Explorer 11” installerat så åtgärdar du det enkelt.

Bild 109 – Om internet Explorers version 11

För att ta reda på vilken version du har klickar du på det lilla ”kugghjulet” i det högra hörnet av din
webbläsare

Bild 110 – Verktyg Kugghjul
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I menyn som öppnas, klickar du på ”Inställningar för kompabilitetsvyn”
Klicka på knappen ”Lägg till” och knappen” Stäng”.
Klart att logga in.

Bild 111 – Inställningar för kompabilitetsvyn
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