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De utbildningar som Air ger, bl.a. 
om Public 360 och om infor-
mationsredovisning, har under det 
senaste året hållits digitalt av skäl 
som vi alla känner till, och även 
uppdelat på halvdagar. 

Vi undrar nu om ni tycker att det 
fungerar bra, eller om ni vill återgå 
till att ha utbildningar på plats i 
datorsal i framtiden, när det går. 
Återkoppla om detta till oss på mejl 
eller telefon. 

Enheten för arkiv, informationshantering och registratur
SYNPUNKTER PÅ DIGITALA 

UTBILDNINGAR

Informationsförteckningarna för 
2021 skulle ha lämnats in senast 
den 31 mars. Många institutioner 
har redan gjort det, men om ni 
inte har gjort det är det dags nu. 

Kontakta den som är ansvarig för 
att granska er informations-
förteckning om ni har frågor:
LTV och S-fak samt SLU-
biblioteket: Patrik Spånning 
Westerlund, VH- och NJ-fak
samt UDS: Maria Sjölund. 

Tänk också på att meddela oss 
om ni av någon anledning är 
försenade med er informations-
förteckning i år. Ni får besked om 
granskningen senast den sista 
april. 

WEBBINARIER OM EDUSIGN

Air kommer den 12 april samt 
den 15 april 2021 att hålla 
webbinarier om Sunets system 
för e-underskrifter, eduSign. 

Webbinarierna kommer att hållas 
kl. 10 respektive kl. 14 vardera 
dagen, och det kl. 14 den 15 april 
kommer att hållas på engelska. 
Ingen föranmälan krävs, 
möteslänk finns i kalendariet:

Måndag den 12 april vid 10 och 
14.

Torsdag den 15 april vid 10.

In English April 15 at 2 pm.
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INFORMATIONS-

FÖRTECKNINGAR

Patrik: 
patrik.spanning.westerlund@slu.se
ankn. 10 28
Maria: maria.sjolund@slu.se
ankn. 21 01
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För dig som föredrar att arbeta 
med kortkommandon på 
tangentbordet, istället för att klicka 
med muspekaren, så finns en 
funktion för detta i Public 360:

Om du trycker på Escape
så kommer det i webbgränssnittet 
att visas vilken tangent på 
tangentbordet du kan trycka på, 
istället för att klicka med musen.
På bilden nedan kan du t.ex. 

trycka på för att växla till 

fliken filer eller för att välja en 
sökning.

En bra kombination att känna till 
när man arbetar på distans är:

TIPS: KORTKOMMANDON PÅ 

TANGENTBORDET + + 
Då öppnas ärendet eller 
dokumentet så att du kan 
redigera det. När man jobbar 
med en mindre skärm på sin 
laptop kan det annars vara så att 
övre delen av kontextmenyn, där 
man väljer Redigera egenskaper, 
inte visas på skärmen.

Ansvarig för 

nyhetsbrevet

Patrik Spånning 
Westerlund
patrik.spanning.westerlund
@slu.se
Ankn: 1028

LÖSENORDSSKYDDADE

FILER

Åtkomst till filer i Public 360 
regleras enbart via behörigheter i 
systemet. Så länge rutan 
personuppgiftsgranskad inte är 
ikryssad så har bara ansvarig 
och medhandläggare på ärendet 
och registrator rätt att öppna och 
läsa filer. 

Så här ser det ut i Public 360 när man tryckt på Escape-tangenten när man är inne och tittar på ett ärende.

Tänk på att inte ladda upp filer 
som är krypterade och skyddade 
med lösenord i Public 360. De är 
ju då inte åtkomliga för någon 
annan än den som skapat dem, 
och de kommer heller inte att 
kunna omvandlas till arkiv-
formatet pdf/a. 
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