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1. Behörighet 

1.1 Inloggning 

Public 360° använder Single Sign On, d.v.s. du loggas automatiskt in. Gå in på Verktyg och system på 

medarbetarwebben. 

 

Välj sedan Public 360°: 

 



Förutsättningar för att kunna arbeta med ärenden, dokument och filer i Public 360 

 

2/3 

 

Du kommer nu till startsidan för Public 360°, klicka på den gröna knappen för att starta systemet. Har 

du inte behörighet att komma in så är du inte upplagd som användare i Public 360°. Maila då it-

stod@slu.se  

 

1.2 Två behörighetsnivåer som användare i Public 360°: Handläggare och 

Registrator.  

 

- Handläggare är grundbehörigheten: Den ger rätt att: 

  söka i systemet och att 

  tilläggsregistrera dokument i egna ärenden 

  söka och se uppgifter om ärenden och dokument i hela Public 360° 

  du själv är ansvarig för,  

 öppna filer i ärenden och dokument där du har fått en behörighet tilldelad,  

 eller där de PUL-granskats och gjorts tillgängliga för hela SLU. 

 

OBS! Som handläggare kan du inte skapa nya ärenden. Det gör enbart registrator.  

Behörighet som handläggare i P 360 beställs hos IT-stöd: it-stod@slu.se  

- Registrator har en högre behörighet och kan: 

 skapa nya ärenden i sin diarieserie 

  avsluta ärenden  

 Se och läsa alla filer i sin egen diarieserie 

 

OBS!  Behörighet som registrator tilldelas genom att du läggs till i DA-rollen i Idis av 

institutionen (motsvarande). Rollen godkänns av dokumentationsenheten som beställer 

behörigheten hos it-stöd. 

2. Webbläsare 

 Internet Explorer 10 eller 11 är den enda webbläsare som är fullt kompatibel 

med Public 360°.  

 Andra webbläsare, som Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox, kan till 

viss del fungera men kan ge fel och bör inte användas. 
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3. Klient 

 För att kunna öppna filer i Public 360° måste klienten för integration med 

Microsoft Office vara installerad på datorn. 

  Finns knappen ”Visa/dölj sidpanelen” i Outlook är den installerad. 

  Saknas knappen är den inte installerad. 

 

I OUTLOOK:  

 

I ANDRA OFFICE-PROGRAM finns en flik för Public 360° om klienten är installerad. 

 

 


