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Tips om administrativa system som man arbetar med via webbläsare. 
Textlänkar på webbsidor 
Textlänkar är oftast understrukna och i färgen blå Exempel. Det finns undantag. 

När man klicka på en sådan länk kan webbsidan öppnas antingen som en ny sida i samma fönster, ny 
flik eller ett nytt fönster. 

Text länkar under Min institution är exempel på länkar som öppnas i ny flik eller ett nytt fönster. 

Text länken under Sök i katalogen är exempel på länkar som öppnas i samma fönster. 

Back och avbryt i katalogen (AKKA) 
På de flesta webbsidorna i katalogen (AKKA) finns det textlänkar som kan användas som back 
funktion eller avbryt. Dessa är överst på webbsidan under rubriken  

AKKA - Administrera organisatorisk enhet.  

Dessa textlänkar är dynamiska beroende på vilken webbsida du är på. 

Funktioner i webbläsare 
I AKKA brukar det finnas knappar med namnen Spara men ingen Avbryt. Om man om någon 
anledning inte vill spara det inmatade eller vill komma tillbaka till föregående sida. Kan man klicka på 
Back funktionen i webbläsaren. 

Back funktionen kan se olika ut i webbläsare beroende på vilken webbläsare som används. Här är 
några exempel. 

 
Internet Explorer 

 
Firefox 

 
Chrome 

 

Backstegstangenten på tangentbordet fungerar dessutom i de flesta webbläsarna. 
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Sökfunktion. 

Alla moderna webbläsare har sökfunktion som kan användas för att söka efter text på visad 
webbsida. 

Sökfunktionen nås genom att hålla ner tangenten Ctrl + F på en windowsdator. 

 +  

På en Mac OS dator kommando + F. 

 +  
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Under min institution i AKKA 

 

 
 
 
Min institution 
 
Fältbeskrivningar är inte bara en hjälp vid ett fält. Den kan även 
användas som hjälp för att hitta information om vad som ska läggas in 
i ett fält. 
 
Namnlagen pekar på en webbsida utanför Uppsala universitet. Den 
hänvisar till namnlagen som ges ut av Sveriges riksdags webbplats 
Lista riktnummer visar en lista på riktnummer utan första nollan före. 
Användbar för att se vilket riktnummer som ska anges vid telefon 
anknytning i katalogen (AKKA). 
 
Lista postnummer är en lista på postnummer kopplade till ort. 
 
Lista titlar är en lista på de titlar som går att sätt på en verksam. Om 
den verksamme är anställd ändras inlagd titel, till den titel som är 
angiven i Primula (om det inte är samma titel). 

För att söka exempelvis fältbeskrivningar och titlar används webbläsarens sök funktion se under 
Funktioner i webbläsare, Sökfunktion 

Sök i katalogen (AKKA) 

 

 
 
 
Sök i katalogen 
 
Personer söka efter personer som är verksamma på Uppsala 
universitet och få fram information om den verksamme som är in lagd 
i katalogen (AKKA). 
 
Telefonnummer sök efter telefonnumret som är inlagt på verksam 
(funktions telefonnummer visas inte). 
 
Institution/titel sök efter verksamma vid organisation/er och/eller 
vilka verksamma som har denna titel/titlar. Denna funktion kan 
användas vid inventering av personal vid organisationen. 
Sökresultatet kan kopieras och klistras in i Excel. Vi kommer ta en titt 
på detta senare. 
 
Institution/funktion sök efter verksamma som har en eller flera 
funktion/er vid organisation/er och/eller vilka verksamma som har 
denna funktion/er. 
 
Nyckelord sök efter inlagda nyckelord, uppgiften är under utredning 
och används därför sparsamt i dagsläget. 
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AKKA:s hemsida 
Är åtkomlig från AKKA:s administrativa webgränssnitt. 

 

Under Katalogadministratör kan man hitta mycket information som kan vara till hjälp för 
katalogadministratören.  
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Information om begreppen verksam/anställd/övrigt verksam 
• Verksam 

Verksam är ett samlingsbegrepp för anställda och övrigt verksamma. 
Katalogansvariga lägger till och tar bort personer i katalogen som verksamma.  
En kontroll görs varje natt mellan AKKA och Primula. Verksamma på resultatenheter som 
har samma samordningsnummer/personnummer och är inlagda i Primula på samma 
resultatenhet, sätts flaggan anställd. I annat fall sätts flaggan, övrigt verksam. 

o Anställda 
Detta är den vanligaste formen av inlagda personer. Anställda är personer som 
lyfter lön från Uppsala universitets lönesystem (Primula) och är inlagda i 
katalogen på samma resultatenhet som deras lön är inlagd på (de måste vara 
inlagda i AKKA och Primula med samma samordningsnummer/personnummer) 

o Övrigt verksam 
En person som är verksam inom institutionen men inte har lön från Primula. 
Läkare till exempel är anställda vid landstinget men har forskningstid och tillhör 
då institutionen men uppbär ingen lön från universitet.  Gästlärare (arvode) och 
konsulter är ett andra exempel. 

Om man är övrigt verksam så har man inte samma åtkomst till system. 

Om man har en verksam som inte har åtkomst till primulawebb men ska ha detta så ska man 
kontrollera om personen finns i Primula och att det är samma personnummer som är inlagt i 
katalogen om det inte är det så ska man göra en personnummer ändring i katalogen. 

För mera information se AKKA:s hemsida regler och riktlinjer under katalogadministratör 

http://akka.uadm.uu.se/Admin/Regler_och_riktlinjer/Begreppet_verksam/ 

  

http://akka.uadm.uu.se/Admin/Regler_och_riktlinjer/Begreppet_verksam/
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Verksam epostadress. 
På Uppsala universitet används namnuppgifterna när en e-postadress ska skapas. 

E-postadressen får endast innehålla följande tecken: a-z A-Z 0-9 _  - . och ett @. De kan alltså inte 
innehålla t.ex. é, ü, å, ä eller ö utan dessa transkriberas som e, u, a, a resp. o. Övriga nationella 
tecken transkriberas på motsvarande sätt. Epostadressen skulle vara uppbyggd på tilltalsnamn, 
mellannamn och efternamn 

Exempel på namnuppbyggnad: 
För närvarande finns det inte någon aktuellt beslut om hur epostadresser ska vara utformade på 
Uppsala universitet. Framtaget förslag är följande: 

Om det endast finns ett tilltalsnamn, skrivs en punkt efter. 

Exempel: tilltalsnamn. 

Dubbelnamn med bindestreck skrivs med bindestreck följt av en punkt. 

Exempel: tilltalsnamn-tilltalsnamn. 

Finns det två tilltalsnamn utan bindestreck separeras dessa med en punkt, därefter en punkt. 

Exempel: tilltalsnamn.tilltalsnamn. 

Utan mellannamn kommer efternamnet efter punkten. 

Exempel: tilltalsnamn.efternamn 

Finns det ett mellannamn kommer detta efter punkten följt av en punkt. Därefter kommer 
efternamn. 

Exempel: tilltalsnamn.mellannamn.efternamn 

Verksammas epostadress ska även innehålla @organisationensepostdomän. 

Exempel: tilltalsnamn.mellannamn.efternamn@epostdomänen 

 

OBS. Finns det en punkt efter efternamnet så ska den inte vara med. 
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Publicera 
I katalogen (AKKA) så kan man välja hur uppgifter ska publiceras. 

Det finns 4 alternativ. Men det är bara två som ska användas. 

De två alternativen som ska användas är Katalog och webb eller Dold. 

 

• Katalog och webb 

Alternativet Katalog och webb, visar uppgifterna i den tryckta katalogen och på http://katalog.uu.se/ 
och i andra system som hämtar information från katalogen (AKKA). 

• Dold 

Alternativet Dold, döljer informationen. Informationen kommer inte att visas i den tryckta katalogen 
och på http://katalog.uu.se/ och i andra system som hämtar information från katalogen (AKKA).  

• Katalog = tryckt katalogen i pappersform. Som inte finns för närvarande.  

• Webb = uppgifterna visas på http://katalog.uu.se/ eller i andra system som hämtar information 
från AKKA. Men inte komma in i den tryckta katalogen om den återinförs.  

  

http://katalog.uu.se/
http://katalog.uu.se/
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Åtkomst till katalogen (AKKA) 
AKKA är endast åtkomlig från universitetets nätverk eller via VPN för administrativa system. 

För att få rättigheten VPN för administrativa system krävs det godkännande av prefekten eller 
motsvarande. 
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