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Uppgraderingen av Public 360 

löper på, enligt tidsplanen så 

kommer den gamla versionen att 

stänga den 16 september, och den 

nya versionen att vara i drift från 

och med den 20 september.

Under vecka 36 och 37 så kommer 

Air att anordna utbildningar för er 

med ra-rollen, där vi kommer att gå 

igenom och visa alla nyheter i 

Public 360 version 5.8. 

Enheten för arkiv, informationshantering och registratur

UPPGRADERINGEN AV 

PUBLIC 360 – UTBILDNING I 

SEPTEMBER

Utbildningarna äger rum den 7, 

14 och 16 september mellan 

9.00 och 12.00 samt den 8, 9 

och 15 september mellan 13.00 

och 16.00. Utbildningen kommer 

att ske digitalt via Zoom.

För det ska finnas tid att svara 

på frågor i samband med 

utbildningen så kommer antalet 

deltagare vid varje tillfälle att 

vara begränsat. Föranmälan, 

med angivande om vilken dag 

man vill gå görs till 

registrator@slu.se

Med anledning av upp-

graderingen så ges inga 

nybörjarkurser i Public 360 våren 

2021.

ISP I CONVERIS

Från och med i sommar så 

kommer institutionerna att ha 

möjlighet att skapa individuella 

studieplaner i Converis, det 

system som används även i 

SLUpub. Från Converis kommer 

det att skapas pdf-filer med ISP-

arna som läggs in i Public 360. 

Detta kommer att ske med 

automatik, men först efter 

uppgraderingen av Public 360. 

Precis som tidigare ska det alltså 

skapas ett ärende för varje 

doktorands ISP, där även 

uppföljningarna läggs in.
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Översiktsvy för ett ärende i version 5.8. Än så länge är inte SLU:s anpassningar installerade i miljön.
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Air har ett dokumentskåp i central-

arkivet som vi inte har användning 

för. Den som vill ha det får gärna ta 

över det, så länge man själv 

ordnar transporten. 

Höjden är 198 cm, bredden 129 

cm och hyllorna är 103 cm långa 

(se bilder nedan).

Observera dock att skåpet har haft 

en del problem med låset. 

Vid intresse eller frågor, maila till 

mats.karlsson@slu.se. 

”Först till kvarn” gäller om flera är 

intresserade.

DOKUMENTSKÅP 

BORTSKÄNKES SLU har sedan början av året ett 

avtal med Sunet om tillgång till 

deras tjänst för elektroniska 

underskrifter, eduSign. När ni 

som registratorer får in dokument 

som skrivits under med eduSign, 

så är det viktigt att ni validerar 

signaturerna innan ni laddar upp 

filerna i Public 360, Air har tagit 

fram en lathund för detta.

Det förekommer att vi också får 

in dokument som våra motparter 

skrivit under med de tjänster de 

själva använder för e-

underskrifter, det finns många 

olika lösningar på marknaden –

Adobe Sign, DocuSign och 

Comfact. Dessa signaturer bör 

förstås också valideras

Ansvarig för 

nyhetsbrevet

Patrik Spånning 

Westerlund

patrik.spanning.westerlund

@slu.se

Ankn: 1028

VALIDERING AV E-UNDER-

SKRIFT

Ofta finns någon anvisning hur 

validering kan ske i anslutning till 

signaturen. Om tjänsten skulle 

kräva en inloggning för validering 

så behöver ni inte registrera er  

för det. Notering av valideringen i 

kommentarsfältet i Public 360 

görs även för dessa valideringar.

Det är ni som har ra-rollen som 

har ansvaret för att kvalitetssäkra 

den information som registreras i 

Public 360, inklusive då 

validering av de elektroniska 

underskrifterna. 

Dokumentskåpet som bortskänkes. Foto: Mats Karlsson

Glad 

sommar!

önskar Air

"sommarblommor" by [kajsa] is 

licensed under CC BY 2.0

mailto:mats.karlsson@slu.se
mailto:patrik.spanning.westerlund@slu.se
https://www.flickr.com/photos/10289534@N07/3664193713
https://www.flickr.com/photos/10289534@N07
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/?ref=ccsearch&atype=rich

