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Publika webbsidan i katalogen 
Webbadressen är http://katalog.uu.se/ 

Den publika websidan är uppbyggd av information i AKKA som är inlagd under organisatorisk enhet.  

Vi ska nu visa hur dessa uppgifter ska matas in. 

 

 

Organisationens webbsida i 
katalogen kan visas på svenska 
eller engelska.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indelning: 
 
Organisationens namn 
 
Din organisation och 
* Underliggande 
organisation/er 
 
Fritext före personallista 
 
 
Besöksadress 
Postadress 
 
Telefonnummer 
Telefaxnummer 
Epostadress 
WWW-adress 
 
 
Funktioner 
(översättningar på funktioner 
sker automatiskt till engelsk 
webbsida) 
 
 
 
 
Personallista 
 
 
 

 

http://katalog.uu.se/


Administrera organisation 

3 
 

Administration och ändringar 
Gå till webbadressen https://akka-adm.uu.se/authsrvadmin/ och logga in. 

Klicka på Min institution. 

Om du har hand om flera välj den organisation där ändringen ska utföras på. 

Klicka på Visa/Ändra efter den organisation där uppgifter ska ändras. 

 

  

https://akka-adm.uu.se/authsrvadmin/
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Visa organisation 
För att förenkla så har vi delat upp grupperna med färgmärkningar. I verkligheten finns inte dessa 
färgmärkningar. Vi kommer ta en grupp i taget. 

• Grunduppgifter för organisation – grön 
• Telefax/Telefon – röd 
• Övriga uppgifter – blå 
• Telefoni – gul 
• Adressuppgifter – svart 

Behöver du hjälp med vad eller hur ett fält ska vara ifyllt klicka på fältnamnet, så kommer det att 
öppnas ett nytt fönster med fältbeskrivningar. Denna funktion finns nästan överallt i katalogen 
(AKKA). 

 

Utseendet i publika katalogen http://katalog.uu.se/ är nu. 

 

http://katalog.uu.se/
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Grunduppgifter för organisatorisk  enhet 
Klicka på Ändra grunduppgifter. 
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Behöver du hjälp med vad eller hur ett fält ska vara ifyllt klicka på fältnamnet, så kommer det att 
öppnas ett nytt fönster med fältbeskrivningar. Denna funktion finns nästan överallt i katalogen 
(AKKA). 

I exemplet här nedan har vi lagt in epostadress och www-adress till organisationen. 

Glöm inte att klicka på Spara för att spara ändringar. 

 

Utseendet i publika katalogen http://katalog.uu.se/ är nu.

 

http://katalog.uu.se/
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Telefax/telefon 
Klicka på Lägg till … för att lägga till telefonnummer till organisation. 

• För att ändra, klickar man på Visa/Ändra och sen ändrar man uppgifterna.* 
• För att ta bort, klickar man på Ta bort.* 

* Dessa val visas endast vid redan inlagda uppgifter. 

Valet att visa Katalog och webb eller Dold gör man när man lägger in uppgiften. Om man vill ändra 
läge klickar man på Visa/Ändra och sen väljer man i rullgardinen Publicering hur det ska nya valet ska 
vara.  

Glöm inte att klicka på Spara. 

I exeplet här ska vi lägga till organisationens officiella faxnummer och  två telefonnummer. 

 Det går att lägga in flera fax- telefon- nummer. Numren presenteras i inrapporterad ordning. 

 

Telefaxnummer 
Klicka på Lägg till telefax. 

Hela telefonnumret utan mellanslag ska skrivas in. 

Med hela telefonnumret menar vi:  

Landsnummer skrivs på formen +46 (exempel för Sverige)  

Riktnummer inom de länder där sådant finns, skrivs på formen 18 (exempel för Uppsala).  

Lokaltnummer skrivs på formen 4719876 med siffror. För nummer som inleds med 471 gäller att de 
måste finnas registrerade i växeln.  

Subgrupp kan anges för att utgöra underlag vid debitering. Ger möjlighet att koppla anknytningen till 
viss subgruppering kopplad till ekonomikoden. Resulterar i en faktura grupperad efter de subgrupper 
man angivit. Behöver information om detta kontakta lokal ekonomiansvarig på organisationen. 

Glöm inte att klicka på Spara. 
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Telefonnummer 
Klicka på Lägg till telefon. 

Glöm inte att klicka på Spara. 

 

Klicka på Lägg till telefon. 

Glöm inte att klicka på Spara. 

 

Utseendet i publika katalogen http://katalog.uu.se/ är nu. 

 

http://katalog.uu.se/
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Övriga uppgifter 

 

Klicka på respektive uppgift för att lägga in eller ändra informationen. 

I det här exemplet ska vi lagt in följande text i Sv.fritext före pers.list. 

• Ändamåll: Beskrivning/Presentation 
• Informationen presenteras i tryckt katalog men syns ej i växeln. 
• Maxlängd är 10 000 tecken inklusive mellanslag. 
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Svensk fritext före personallista 
Klicka på Sv.fritext före pers.list. 

Skriv in önskad text. 

Klicka på Spara. 

Klicka på Åter till översikt: … För att komma tillbaka till föregående sida. 

 

Man kan även lägga in engelsk fritext före personallistan. Den kommer då att visas på den engelska 
sidan. För att lägga in detta klicka på Eng.fritext före pers.list. 

Utseendet i publika katalogen http://katalog.uu.se/ är nu. 

 

https://akkatest.its.uu.se/authsrvadmin/main?modul=5000&function=visaorg&orgkod=X11:38&instkod=X11&visapersorg=N
http://katalog.uu.se/
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Funktioner 
Vi ska nu lägga in funktioner. Funktioner är väldigt bra att ange, för att underlätta för utomstående 
att få kontakt med en person för en viss funktion på organisationen. 

Det finns ett stort antal funktioner att lägga in, men inte alla funktioner presenteras på 
katalog.uu.se.  
Listan över funktioner ändå bra att ha uppdaterad, även om alla funktioner inte presenteras 
mot katalog.uu.se. I en del av funktionerna styrs vissa roller för den verksamme och 
således måste en person ha en funktion inlagd på sig för att få tillgång eller till exempel få 
ta del av automatiska listor från Sympa som också hämtar information om verksamma via 
funktionerna.  
De funktioner som visas är:  
Prefekt Stf. 
Prefekt  
bitr. Prefekt  
studierektor  
studierektor grund nivå  
studierektor avancerad nivå  
studierektor forskarnivå  
studievägledare  
ekonomiadministration  
katalogansvarig  
forskningsledare  
Studievägledare  
personaladministration  
kursadministration 
IT ansvarig  
webmaster  
Föreståndare  
Stf.Föreståndare  
Bitr Föreståndare  
avdelningschef  
stf. Avdchef  
bitr. Avdchef  
enhetschef  
stf. Enhchef  
bitr. Enhetschef  
intendent  
stf. Intendent  
bitr. Intendent  
museichef  
museiintendent  
forskningssekreterare  
administrativ Samordnare  
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Vi ska i det här exemplet lägga till prefekt/motsv. och en katalogansvarig.  

När dessa läggs till, så kommer du se flera olika funktioner som du kan lägga till för att förenkla 
sökandet efter en eller flera funktioner. 

Klicka på Funktion. 

Förvalt är Prefekt/motsv. eftersom vi ska lägga in detta så klickar vi på Fortsätt. 

 

Vi får nu upp en lista på anställda vid organisationen. 

Sätt en bock framför personen som ska ha funktionen prefekt/motsv. 

Klicka på Spara. 

 

Välj i rullgardinen Katalogansvarig, Klicka Fortsätt. 

 

Sätt en bock framför dig själv, kontrollera om det finns någon annan som är förbockad. För att ta 
bort en katalogansvarig, ta bort bocken för det namnet. 

Om personen som har funktionen är verksam på en annan institution skriv personens personnummer 
och sen klicka på Lägg in. 

Komplettera övriga funktioner på samma sätt. 

Utseendet i publika katalogen http://katalog.uu.se/ är nu. 

http://katalog.uu.se/
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Det finns även annat som du kan hantera under övriga uppgifter. Här är en kort beskrivning. 

• Sv. fritext före pers.lista: Visas före personallistan på http://katalog.uu.se/ 
• Sv. fritext efter pers.lista: Visas efter personallistan på http://katalog.uu.se/ 
• Eng. fritext före pers.lista: Visas före personallistan på http://katalog.uu.se/ 
• Eng. fritext efter pers.lista. Visas efter personallistan på http://katalog.uu.se/ 
• Alias för institutionen/avdelningen: Namn på institutionen/avdelningen som kan förenkla 

sökningen på http://katalog.uu.se/ 
• Funktioner: Funktioner som finns på institutionen/avdelningen visas på http://katalog.uu.se/ 
• Domännamn: Här kan man se vilka befintliga domännamn som finns på organisationen. 
• Passagerättigheter i Sesam *: De som är förbockade har passagerättigheter i passagesystemet. 

Här kan man ta bort den rättigheten för en användare i organisationen. 
• Gruppmedlemskap *: De som är förbockade har organisatoriskt gruppmedlemskap. Detta gäller 

t.ex. enhetsytor i Medarbetarportalen och enhetsytor i filservrar. Här kan man ta bort den 
rättigheten för en användare i organisationen. 

• Hantera organisationskoder: Här kan man se vilka organisationskoder som finns på 
organisation/avdelningen i Uppdok och AKKA. 

• Hantera rättigheter till vetenskapliga inforesurser *: Här kan man se de som är övrigt 
verksamma. De som har åtkomst till de elektroniska vetenskapliga har en bock framför sig. Här 
kan man även göra ändringar. 

* För att göra ändringar i dessa fält så behövs prefekten eller motsvarandes godkänna. 

  

http://katalog.uu.se/
http://katalog.uu.se/
http://katalog.uu.se/
http://katalog.uu.se/
http://katalog.uu.se/
http://katalog.uu.se/
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Adressuppgifter 

 

Om inget läggs in här så ärvs dessa uppgifter från överorganisationen. 

Om det är en underorganisation som inte har samma adressuppgifter som överliggande organisation 
så ska uppgifterna ändras här. 

Klicka på Visa/ändra för att lägga in eller ändra informationen. 

Klicka på Ta bort för att ta bort inlagd information. 

I exemplet här under har vi lagt till adressuppgifterna till IT-avdelningen för att visa hur det ser ut i 
http://katalog.uu.se/ 

  

http://katalog.uu.se/
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Utseendet i publika katalogen http://katalog.uu.se/ är nu. 

 

http://katalog.uu.se/
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