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Denna manual beskriver hur du som användare kan söka
verksamhetsinformation i Public 360°. I Public 360° hittar du inte bara
information som är registrerad enligt SLU KS 2013:1-1, utan där finns även
äldre ärenden, och en del av SLU:s äldre diarier har migrerats till Public
360°, så du kan hitta ärenden från 1989 och framåt. I de äldre ärendena finns
givetvis inga filer inlagda. I nyare ärenden kan det finnas filer kopplade till
dokumenten, men om de inte är PUL-granskade och godkända så kommer
de inte att vara allmänt tillgängliga och du kan som användare inte öppna
dem. Kontakta i så fall ansvarig för ärendet eller dokumentet eller din
registrator
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1. Enkel sökning
Steg

Instruktion

1. Sökmenyn

a. Gå in på menyn sök för att göra både enkla
och avancerade sökningar (se avsnitt 3), men
kom ihåg att sökningen alltid sker per objekt,
d.v.s. du måste välja om du vill söka på ärende
eller dokument eller kontakt, eller något annat,
och då söker du bara på den typen av objekt.
Det finns också en globalsökning, som söker
på alla objekt, den förklaras i avsnitt 2.

Tryck/fält

b. I exemplen nedan så kommer jag att söka på
ärenden, men funktionaliteten är den samma
om du vill söka på dokument eller kontakter
t.ex., men då är det andra fält som du kan söka
och få träff på.
c. Under den streckade linjen finns också
specialsökningar som kommer att förklaras
nedan under avsnitt 7.
2. Enkel
sökning

a. Välj Snabbsök för att göra en enkel sökning
på enstaka ord eller kombinationer av ord.
b. Om du vill söka på flera ord väljer du Alla
dessa ord (för att få träff på ärenden med alla
ord du fyllt i) eller Någon av dessa ord (för att
få träff på ärenden med något av orden).
c. Du kan söka med % som jokertecken
(ersätter ett eller flera tecken). När du fyllt i
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Steg

Instruktion

Tryck/fält

ditt sökbegrepp trycker du på enter eller på
förstoringsglaset
3. Träfflistan

.

a. När du gör en enkel sökning via sökmenyn
har du möjligheter att hantera och anpassa
träfflistan. Kom ihåg att om du valt ”Sök
ärende” så får du bara träff på ärenden i den
här sökningen, vill du söka på dokument
måste du göra en till sökning.
b. Klicka på rubriken på en kolumn för att
välja vilken kolumn du vill sortera träffarna
på, och om det ska vara stigande eller fallande
ordning.
c. Klicka på ärendet för att öppna det i
webbläsaren och se mer detaljer. Högerklicka
på ärendet och välj att öppna det i en ny flik i
webbläsaren för att låta din sökning ligga kvar
ifall du vill öppna och titta på fler ärenden från
träfflistan.
Det går bra att jobba i flera flikar samtidigt i
Public 360°.
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Steg

Instruktion

4.
Exportera
till Excel

Gå in på Hantering och välj Exportera till
kalkylblad, så kommer den träfflista du har
sökt fram att exporteras till Excel, och öppnas
där.

5.
Träfflista
i Excel

Du kan sedan arbeta vidare med träfflistan i
Excel, och där t.ex. redigera den, spara ner den
eller skicka den vidare. I Excelarket visas alla
kolumner du ser i träfflistan, i den ordning de
visas där.

Tryck/fält
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2. Globalsökning
Steg

Instruktion

1. Globalsökning

a. När du arbetar i Public 360° har du
alltid en sökruta uppe till höger –
detta är den s.k. globalsökningen, och
i den kan du söka på alla objekt i
Public 360° samtidigt, d.v.s. på både
ärenden, dokument och kontakter.

Tryck/fält

b. När du söker så kan du använda %
som jokertecken, d.v.s. för att ersätta
ett eller flera tecken i sökningen. Om
du söker på fler än ett begrepp åt
gången, välj mellan Alla dessa ord
(förvald) och Någon av dessa ord.
Tryck enter eller klicka på
förstoringsglaset för att starta
sökningen.
c. Tänk på att den här sökningen kan
ge väldigt många träffar.
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Steg

Instruktion

2. Träfflistor

Även om globalsökningen söker på
alla objekt, så visas träfflistorna
fortfarande uppdelade per objekt –
ärenden, dokument och kontakter
visas i olika träfflistor.

Tryck/fält

På bilden nedan så är jag på fliken för
ärenden, och i den träfflistan visas
130 träffar på ärenden, men det finns
också två träffar på aktivitet och 143
träffar på dokument.

3. Ingen träff
på vissa
objekt

Tittar jag istället på fliken för
kontakter, så är där noll träffar, och
det står också att jag inte fått träff på
mina sökkriterier – men det avser då
bara på kontakter!
För varje objekt visas antalet träffar,
så även om den här texten skulle
komma upp i den flik du har förvald
så måste du kolla om det finns träffar
på något annat objekt, d.v.s. under
någon av de andra flikarna. Det
kanske inte finns några ärenden med
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Steg

Instruktion

Tryck/fält

ordet du sökt på, men flera dokument,
till exempel.
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3. Avancerad sökning
Steg

Instruktion

1. Sökbild

Om du gör en globalsökning eller en
enkel sökning, och får väldigt många
träffar, så kan det finnas behov av att
avgränsa sökningen ännu mer.

Tryck/fält

Välj då att göra en avancerad sökning,
där du kan kombinera sökning på flera
olika fält. Du kan t.ex. kombinera en
sökning på titel, med en sökning på ett
datumintervall, eller begränsa
sökningen till ärenden på din egen
institution. Även här kan du använda %
som jokertecken.
Den träfflista du får fram i den
avancerade sökningen, kan du hantera
på samma sätt som i den enkla
sökningen, d.v.s. du kan sortera på
kolumner och exportera till Excel, se
ovan i avsnitt 1.
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Steg

Instruktion

2. Titel

Söker du på Titel, d.v.s. ärendemening,
så får du välja mellan Alla dessa ord,
Någon av dessa ord och Exakt fras.

3. Status

Du kan välja om du vill söka på öppna
eller avslutade ärenden under Status,
väljer du inget i det fältet så söker du på
alla ärenden oavsett status.

Tryck/fält

4.
Om du söker på vem som är ansvarig
Ansvarig på ärendet, börja skriva första orden i
namnet, och tryck på enter eller på
bocken till höger
för att få fram en
träfflista, eller klicka på
förstoringsglaset för att få upp en
sökning i sökningen.

Bockar du i Aktuell användare så söker
du på dig själv.
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Steg

Instruktion

Tryck/fält

4.
Process

Vill du söka på en viss
klassificeringskod (process), och inte
vet vad den heter, skriv första siffran
(mellan 1 och 6) och tryck på enter
eller bocken till höger
så laddar
Public 360° en stödlista.
Välj översta nivån och bocka för
”Inkludera underliggande
klassificeringar” för att söka på t.ex.
alla processer under forskning om du
väljer 4.

5. Lägga
till
sökfält

Om det fält du vill söka på inte visas i
den avancerade sökningen, så kan du
lägga till det via Lägg till sökfält. Vill
du söka på något som står i
kommentarsfältet så väljer du
Noteringar.
Därefter väljer du hur du vill definiera
din sökning, i det här fallet att
kommentarsfältet ska innehålla det ord
du söker på. Klicka sedan på

.
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Steg

Instruktion

Tryck/fält

6. Tillagt Sökfältet läggs till, och om du sedan
sökfält
kör den här sökningen, så får du träff på
alla ärenden där det står ”Global” i
kommentarsfältet.
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4. Historik
Steg

Instruktion

1. Historiken

a. Om du sökt fram och tittat på ett
ärende eller dokument, och sedan
behöver gå tillbaka till det snart igen,
så kan du gå in på historiken.

Tryck/fält

b. I historiken visas de objekt du själv,
som är inloggad, senast varit in och
tittat på. Det finns alltså ingen
koppling till om du är ansvarig för
dem, om de är öppna eller ej, utan det
är bara frågan om att du gått in och
tittat på dem. (Det räcker inte att ha
fått träff på dem i en träfflista.)
c. Om du går via sökmenyn, så ligger
fliken Historik längst till höger. Det
senaste ärendet du tittat på ligger
överst, och listan i övrigt är sorterad i
fallande ordning, men du kan även här
klicka på kolumnens rubrik för att
ändra sorteringsordning.
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2. Vänsterspalt

I vänsterspalten har du också
historiken lättillgänglig under
rubrikerna för respektive objekt.
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5. Söka via klassificeringsstruktur
Steg

Instruktion

1. Hitta KS

När du ska söka ärenden eller dokument kan du
också utgå från klassificeringsstrukturen.

Tryck/fält

Klicka på ”Process” för att visa
klassificeringsstrukturen enligt SLU KS 2013:11. Du kan nu klicka dig upp och ned i strukturen,
tills du hittar den process du vill söka på.

2. Söka på
process

När du kommit ned till den process du vill
välja, klicka på de tre punkterna till höger om
processens namn, och väljer Visa ärenden eller
Visa dokument. En lista över alla ärenden eller
dokument visas då till höger.
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3. Visa
ärenden

Om du går in på menyn vid Visa så kan du välja
om du vill se bara öppna ärenden, bara avslutade
ärenden eller alla ärenden under vald process.

4. Visa
dokument

Om du väljer att Visa dokument så ser du både
ärendedokument och icke ärendedokument i
listan, om det finns båda sorters handlingstyper
under vald process.
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6. Spara sökning och anpassa vyer
Steg

Instruktion

1. Spara sökning

Om du har gjort en avancerad sökning, där
du kanske lagt in flera olika sökbegrepp, så
kan du spara den som en favorit och
återanvända din sökning flera gånger.

Tryck/fält

Gå i så fall in på Hantering och välj Spara
sökkriterier.

2. Namnge sparad
sökning

Ge din sökning ett namn. Favoritgrupper ska
alltid vara ”Mina”.
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Steg

Instruktion

3. Favoriter i
vänsterspalten

Din sparade sökning är nu tillgänglig på två
ställen. I vänsterspalten finns Favoriter,

Tryck/fält

klicka på
för att expandera, så kan du
hitta den under Mina > Ärende.

4. Favoriter via
sökmenyn

Via Sök-menyn och Sök ärende, så kan du
vid sidan av Snabbsök och Avancerad
sökning välja Favoriter, och där ligger den i
stödlistan.
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Steg

Instruktion

Tryck/fält

Här kan du också ta bort en favoritsökning
du inte längre vill ha kvar, genom att välja
den och klicka på krysset, eller redigera den
med papper-och-penna-knappen.

5. Lägga till vy i
sökning

I enkel sökning och avancerad sökning kan
du också anpassa vilka kolumner du vill se i
träfflistan, och i vilken ordning de ska visas.
Gå in på Konfigurera vy och välj sedan
Lägg till ny vy.
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Steg

Instruktion

6. Välja kolumner

Välj vilka kolumner som ska visas genom
att bocka för dem, och i vilken ordning
genom att välja en siffra i stödlistan till
höger om värdet.

Tryck/fält

Ge din vy ett namn. Under målgrupp ska det
alltid stå ”Mina”.
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Steg

Instruktion

Tryck/fält

7. Växla mellan
vyer

Växla mellan egna vyer i menyn ”Visa:” till
höger.
Om du ändrar vy efter att ha gjort en
sökning, så kommer träfflistan fortfarande
att visa de ärenden som du sökt fram, men
ändra vilka kolumner som visas.

7. Fästa och dela träffar
Steg

Instruktion

1. Knapp för
att fästa

a. I alla träfflistor när du sökt, så kan du välja
att fästa ett eller flera objekt i träfflistan, om
du lätt vill kunna gå tillbaka till det, eller
också dela det med någon annan.

Tryck/fält

b. Bocka för en eller flera träffar i träfflistan
och klicka på någon av knapparna.
c. Knapparna för att fästa och dela objekt
finns också tillgängliga när du är inne och
tittar på ett ärende eller ett dokument.
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Steg
2. Fästa
objekt

Instruktion

Tryck/fält

Fäst
innebär att du skapar ett bokmärke
till ärendet eller dokumentet, för att själv
kunna hitta tillbaka till det.
Det har ingen betydelse om ärendet är öppet
eller ej, eller om du är ansvarig för det, utan
det fungerar ungefär som favoriter i
webbläsaren. Du hittar dina fästa dokument
via en specialsökning.

3. Mina fästa
objekt

a. Från menyn ”Mina fästa objekt” kan du
direkt komma åt de ärenden och dokument
som du fäst genom att klicka på länken.
b. Sortera dem i mappar för att enklare
strukturera dem. Klicka på
för att skapa
en mapp, bocka för de ärenden och/eller
dokument du vill flytta till mappen och klicka
på

.

c. Vill du ta bort ett fäst objekt så bocka för
det och klicka på

, för att ta bort en hel

mapp, bocka för den och klicka på

.

d. Om du tar bort ett fäst objekt så påverkar det
inte själva ärendet eller dokumentet på något vis,
det är bara att det inte kommer att visas längre när
du går in under ”Mina fästa objekt”.
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Steg
4. Dela
objekt

Instruktion

Tryck/fält

a. Dela
innebär att du vill informera
någon annan om innehållet i ett ärende eller
dokument.
b. Klicka på knappen och välj vilka du vill
dela objektet med i dialogrutan. Lägg till
mottagare genom att börja skriva namnet och
klicka på enter eller bocken
. Du kan dela
med flera personer på samma gång. Dina
delade dokument hittar du under en
specialsökning.
c. OBS! Den du delar något med får ingen
notifiering om detta via e-post, utan måste
själv aktivt gå in i Public 360° och titta för att
se att ett objekt är delat.

5. Hitta
delade
objekt

Gå in på sökmenyn och välj ”Delade objekt”
för att se en lista med ärenden och dokument
som andra användare har delat med dig.
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Steg

Instruktion

Tryck/fält

6. Mina
delade
objekt

Det framgår vem som delat ärendet eller
dokumentet med dig, och du kan gå in på
ärendet genom att klicka på länken.
Vill du inte längre se det delade objektet så
kan du bocka för det och ta bort det med
,
men vill du i stället spara det bland dina fästa
objekt så använder du

.
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