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Förutsättningar 

 

Förutsättningar 
 

Prefekt eller motsvarande har beslutat om ändringar i institutionens/motsv. interna organisation 

 

Lokal katalogadministratör eller Central katalogadministratör 

 

Utöver detta kan kontakt behövas med: 

Behörig personal på Sesam administrationen på Intendenturområdet. 

Akka-support katalogsupport@uadm.uu.se 

  

mailto:katalogsupport@uadm.uu.se
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Förberedelser och Insamling av uppgifter 

 

Förberedelser och Insamling av uppgifter 
Ny organisation 
Obligatoriska uppgifter 

• Avdelningsnamn: 
• Engelskt namn:  
• Kortnamn: Obligatorisk uppgift. Används huvudsakligen för att underlätta arbetet i 

telefonväxeln.  
Exempel: Kortnamnet för 'Institutionen för farmaci' sätts lämpligtvis till 'Farmaci'. 
'Genusvetenskap' är ett lämpligt kortnamn för 'Centrum för genusvetenskap'. 

• Publicering: Publicering ska vara dold under skapandet. Detta ändras när den nya under 
organisationen är klar att publiceras. 

Ej obligatoriska uppgifter 
• Fonetiskt namn (sv.):  
• Fonetiskt namn (eng.): 
• Fonetiskt kortnamn (sv.): 
• Intendenturområde: 
• Intern/extern:  
• Egen Internpost:  
• Egen fakturering:  
• Resultatenhet:  
• Epostadress:  
• E-postadress katalogfrågor: 
• WWW-adress:  
• Pressreleaser:  
• I index:  Funktion oklar f.n. 
• Rapportering klar: 
• Exporteras till passagesystemet: 

Var ska den vara placerad organisatoriskt i katalogen. 

Telefax/telefon 

• Finns det några faxnummer eller telefonnummer som är gemensamma för organisationen. 

Övriga uppgifter 

• Ska det finnas någon fritext som beskriver organisationen på svenska och engelska. 
• Finns det några funktioner som ska läggas in.  

Adressuppgifter 

• Är det samma adress uppgifter som överliggande organisation, eller är det ny adress. 
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Förberedelser och Insamling av uppgifter 

 

Om kapitelindelningen ska ändras 
Kapitelindelning används i katalogen http://katalog.uu.se) 

Bilden är ett exempel på hur det kan ser ut. 

 

Om den nya underorganisationen ska vara placerad i en viss kapitelindelning, kontakta Akka-
katalogsupport katalogsupport@uadm.uu.se 

Ange kapitelindelning 

Organisationens kapitelnummer.nummer.nummer o.s.v. 

Exempel 

NN Organisationnamn 

NN.N Organisationnamn 

NN.N.N Organisationnamn 

NN.N.N Organisationnamn 

O.s.v. 

  

http://katalog.uu.se/
mailto:katalogsupport@uadm.uu.se
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Förberedelser och Insamling av uppgifter 

 

Om underorganisationer ska upphöra vid omorganisation 
Se ”Mall för omorganisationer”. 

Ange i mallen Organisationsnamn, Domännamn, AKKA kod och Uppdok kod. 

De organisationer som senare ska upphöra, så hjälper katalogsupport till med att kontrollera om 
dessa organisationer har automatiska epostlistor (Sympa) och enhetsytor i medarbetarportalen (MP) 
som behöver ändras vid omorganisationen. 

Organisationsnamn på organisationen får du fram på följande sätt (Se sidan 6). 

Domännamn får du fram på följande sätt (Se sidan 7). 

Organisationskoder, Uppdok- och Akka- kod får du fram på följande sätt (Se sidan 9) 
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Förberedelser och Insamling av uppgifter 

 

Organisationsnamn 
Organisationens AKKA kod får du fram på följande sätt. 

Klicka på Min institution. 

Om du har hand om flera organisationer välj organisationen som ändringen ska utföras på. 

Kopiera organisationsnamn som är berörda klistra in dessa i mallen. 
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Förberedelser och Insamling av uppgifter 

 

Domännamn 
Om organisationen har domännamn som ska vara kvar, så måste dessa flyttas innan organisationen 
blir borttagen. Här beskriver vi hur domännamn som är kopplade till en organisation kan hittas. 

Klicka på Min institution. 

Om du har hand om flera organisationer välj organisationen som ändringen ska utföras på. 

Klicka på Visa/Ändra efter berörd organisation. 

 

Klicka på Domännamn under rubriken Övriga uppgifter. 
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Förberedelser och Insamling av uppgifter 

 

Kopiera domännamn, klistra in i ”Mall för omorganisationer” efter organisationsnamnet som den är 
kopplad till. Finns flera domännamn på organisationen, sätt ett komma mellan domännamnen. 

 

Om det är flera organisationer som är berörda, upprepa kontrollen. 

  



9 
 

Förberedelser och Insamling av uppgifter 

 

Organisationskoder (Uppdok kod och AKKA kod) 
Den tas fram på följande sätt. 

Klicka på Min institution. 

Om du har hand om flera organisationer välj organisationen som ändringen ska utföras på. 

Klicka på Visa/Ändra efter berörd organisation. 

 

Klicka på Hantera organisationskoder under rubriken Övriga uppgifter. 
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Förberedelser och Insamling av uppgifter 

 

Se information i fältet Uppdok och AKKA kod notera värden och för in dessa i mallen. 

 

Om det är flera organisationer som är berörda, upprepa kontrollen. 
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Förberedelser och Insamling av uppgifter 

 

Spara mallen och sänd den till katalogsupport@uadm.uu.se för komplettering. Komplettera 
epostmeddelandet med information om vad ärendet handlar om. 

Akka-katalogsupport kommer komplettera mallen med epostlistor och enhetsytor som kommer vara 
berörda vid en eventuell ändring. 

När du har fått mallen åter, samråd då med Medarbetarportals support medarbetarportalen-
support@uadm.uu.se om vilka ändringar som bör genomföras. 

Om domännamn ska flyttas till en annan organisation eller tas bort, samråd då med 
katalogsupport@uadm.uu.se om vilka ändringar som bör genomföras. 

Spar mallen, som sen kan behövas när den nya underorganisationen är skapad. 

Har ni egna webbsidor informera webbansvarige på organisationen.  

mailto:katalogsupport@uadm.uu.se
mailto:katalogsupport@uadm.uu.se
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Förberedelser och Insamling av uppgifter 

 

Verksamma som ska ingå i ny organisation 
 

Verksamma som ska ingå i den nya underorganisationen 
Tidigare verksamma i organisationen 

• Personnummer: 
• Tilltalsnamn: 
• Familjenamn: 
• Ska den verksamme vara synlig i katalogen (http://katalog.uu.se/) eller dold: 
• Om det är en tidigare verksam från vilken organisation ska den eventuellt flyttas från: 

Nya verksamma som ska läggas till i den nya underorganisationen 
Obligatoriska uppgifter: 

• Personnummer om det saknas, födelse år, månad och dag 
• Tilltalsnamn: 
• Familjenamn: 
• Ska den verksamme vara synlig i katalogen (http://katalog.uu.se/) eller dold: 

Ej obligatoriska uppgifter 
• Mellannamn 
• Bostadsadressuppgifter: Adress, c/o, postnummer, ort och land. 
• Verksam vid: Den organisationer/underorganisation som användaren varit verksam vid. 
• Titelbestämmare: Ange ämne för professorer och universitetslektorer enligt 

anställningsbevis. Börja med "i" följt av mellanslag och ämne. T.ex. i biokemi eller i 
nationalekonomi, ssk beskattning. Observera att emerita/emeritus ej ska skrivas in 
här utan väljas i fältet "Komplettering till titel". 

• Komplettering till titel: Välj eventuell titelkomplettering bland bitr., emer. , vik., pens., och 
tf. (emer. används bara om professorer och lektorer). 

• E-postadress: Om personen ha en epostadress på Uppsala universitet kan den anges här 
• Publicera epost. Om personen ska ha en epostadress på Uppsala universitet ska den då vara 

synlig i katalogen (http://katalog.uu.se/) eller dold. 

  

http://katalog.uu.se/
http://katalog.uu.se/
http://katalog.uu.se/
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Skapa underorganisation 

 

Arbetets påbörjan 
Skapa underorganisation 
Du hittar platsen på följande sätt 

Klicka på Min institution. 

Om du har hand om flera organisationer välj organisationen som ändringen ska utföras på. 

Klicka på Skapa ny avdelning/gruppering. 
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Skapa underorganisation 

Lägg in obligatoriska uppgifter. 
• Avdelningsnamn: 
• Engelskt namn:  
• Kortnamn: Obligatorisk uppgift. Används huvudsakligen för att underlätta arbetet i 

telefonväxeln.  
Exempel: Kortnamnet för 'Institutionen för farmaci' sätts lämpligtvis till 'Farmaci'. 
'Genusvetenskap' är ett lämpligt kortnamn för 'Centrum för genusvetenskap'. 

• Rapportering klar: När ny organisation är skapad och färdigredigerad, sätt en bock efter 
Rapportering klar. Orsak: För att organisation ska exporteras till Sesam måste organisationen 
vara rapporterad klar. 

• Publicering: OBS. Publicering ska vara dold. Detta ändras senare. Orsak: organisationens 
grunduppgifter ska inte publiceras på http://katalog.uu.se/ innan allt arbete med nya 
organisationen är klart. 

Glöm inte att klicka på Spara när du är klar. 

 

Klicka på Spara. 

  

http://katalog.uu.se/
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Skapa underorganisation 

 

 

• Lägg in övriga uppgifter som hör till den nya underorganisationen. Behöver du hjälp om vad 
fälten och vad de ska innehålla, klicka på fältrubriken för att få information. 

När du är klar klicka på Åter till startsida. 
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Flytta underorganisation inom egenorganisation 

 

Flytta underorganisation inom egen organisation 
Den nyskapade underorganisationen är nu placerad direkt under huvudorganisationen. 
Om underorganisationen vara längre ner i den hierarkiska ordningen, klicka på Flytta 
avdelning/gruppering inom egen organisation. 

Klicka på Flytta avdelning/gruppering inom egen organisation. 

 

Välj den nyskapade organisationen i den översta rullgardinen. 

Välj i den andra rullgardinen den organisationen som den nyskapade organisationen ska vara en 
under organisation till. 

Klicka på Utför. 
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Rapportering klar 

 

När organisationen är klar markera den som rapporterings klar 
Du hittar platsen på följande sätt 

Klicka på Min institution. 

Om du har hand om flera organisationer välj organisationen som ändringen ska utföras på. 

Klicka på Visa/Ändra efter berörd organisation. 

Klicka på Ändra grunduppgifter. 

Sätt en bock efter Rapportering klar. 

Glöm inte klicka på Spara. 

 

Klicka på Spara. 
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Informera berörda parter 

OBS. Om Sesam passagesystem används vid organisationen  
Lägg inte in några verksamma i den nya organisationen innan klartecken har 
givits från Sesam administrationen 

Om den nuvarande organisationen använder sig av Sesam passage system, måste klartecken från 
Sesam administrationen inhämtas innan personal flyttas inom organisationen. Sker flytt av 
personal innan Sesam är ändrat riskerar personal att bli utelåsta från arbetsplatsen p.g.a. 
passagerättigheter försvinner. 

Den nya organisationen blir exporterad från katalogen till Sesam först kommande natt när den är satt 
som rapportering klar. Därefter kan Sesam administrationen påbörja arbetet med att skapa 
mallar/grupper m.m. 

Kontakta Sesam administrationen på Intendenturen. Informera om att en ny organisation är 
skapad och att du avvaktar svar när de är klara. 

 

Om ändringar av enhetsytor i medarbetarportalen behöver göras. 
Informera Medarbetarportals support om att nu är den nya underorganisationen skapad och vilken 
AKKA kod organisationen har (se sidan 9 hur man får fram AKKA koden på en organisation). 
Eventuella ändringar kan nu påbörjas. Be dem återrapportera när det är klar. 

Om ändringar av domännamn ska göras. 
Informera katalogsupport@uadm.uu.se om att ändringarna nu kan genomföras. 

  

mailto:katalogsupport@uadm.uu.se
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Flytt av verksamma 

 

OBS. Att tänka på vid flytt av verksamma mellan olika organisationer 
När en verksam flyttas inom en organisation så försvinner roller som den verksamme har fått 
tilldelade i AKKA. Rollerna återkommer dock nästa dag. Därför är det lämpligt att informera de 
verksamma om att en flytt kommer genomföras så de är förberedda på detta. Det är därför att 
rekommendera att förlägga detta arbete så sent på dagen som möjligt. 

OBS. 

Detta gäller även dig som katalogadministratör. Om flytten inkluderar dig själv, så gör den 
flytten sist av allt, då dina rättigheter i Akka försvinner när du flyttat dig själv.  

Exempel på roller i AKKA som påverkas: 

Katalogansvarig, Skapa gästidentiteter, skapa och administrera engångskoder etc. 
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Flytt av verksamma 

 

Flytt av verksamma till den nya underorganisationen 
Klicka på Min institution. 

Om du har hand om flera organisationer välj organisationen som ändringen ska utföras på. 

Klicka på Visa verksamma efter den organisationen där verksamma ska flyttas från. 

  

Klicka på Flytta verksamma inom egen organisation. 

 

Sätt bockar framför den eller de verksamma som ska flyttas. 

Välj i rullgardinen Flytta markerade anställningar till den nya organisationen i rutan : 
Underorganisationen. 

Klicka på Flytta. 

 

Lägg in eventuella nya verksamma i underorganisationen. 

Om det är flera verksamma som ska flyttas från andra organisationer gör om samma sätt som ovan. 
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Publicering av organisation 

 

Publicering av organisation 
När organisationen ska vara synlig på http://katalog.uu.se/ gör följande: 

Klicka på Min institution. 

Om du har hand om flera organisationer välj organisationen som ändringen ska utföras på. 

Klicka efter på Visa/Ändra efter namnet på den nya underorganisationen. 

 

Klicka på Ändra grunduppgifter. 

 

http://katalog.uu.se/
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Publicering av organisation 

 

Ändra i Publicera org uppgifter till Katalog och webb. 

Klicka på Spara. 
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Kapitelindelning 

 

Vid ändring av kapitelindelning 
Kapitelindelning används i katalogen http://katalog.uu.se) 

Bilden är ett exempel på hur det kan se ut. 

 

 

Om den nya organisationen ska vara placerad i en viss kapitelindelning kontakta Akka-katalogsupport 
katalogsupport@uadm.uu.se 

Ange kapitelindelning. 

Organisationens kapitelnummer.nummer.nummer o.s.v. 

Exempel 

NN Organisationnamn 

NN.N Organisationnamn 

NN.N.N Organisationnamn 

NN.N.N Organisationnamn 

O.s.v. 

  

http://katalog.uu.se/
mailto:katalogsupport@uadm.uu.se
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Dölj tomma organisationer 

 

Dölj tomma organisationer 
Efter publicerande av den nya organisationen kan det finnas tomma organisationer som ska 
avvecklas. Ändra dessa till dolda, istället för Web och katalog. 

Klicka på Min institution. 

Om du har hand om flera organisationer välj organisationen som ändringen ska utföras på. 

Klicka Visa/Ändra, efter underorganisationen som denna ändring ska utföras på. 

Klicka på Ändra grunduppgifter. 

Ändra i Publicera org uppgifter till Dold. 

Klicka på Spara. 

 

OBS. Om organisationen använder Sesam passagesystem, ta inte bort 
tomma organisationer än. 
Informera först Sesam ansvarig person på det aktuella intendenturområdet, att tidigare 
organisation/organisationer ska tas bort i Sesam. 

Avvakta svar från Sesam ansvarig person på det aktuella intendenturområdet. 

Innan organisationen tas bort ur AKKA. 

 

Om organisationen inte använder Sesam passagesystem, kan organisationen tas bort 
omedelbart. 
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Uppdatera/kontrollera uppgifter i den nya organisationen 

 

Uppdatera/kontrollera uppgifter i den nya organisationen 
Uppdatera övrig information för den nya organisationen, t.ex. telefon, fax, fritext och adresser om 
detta inte redan är gjort. Glöm inte funktioner såsom studierektorer och forskningsledare. 

För mera information om detta se kurslitteraturen ”Administrera organisation”. 

Finns att hämta via webblänken http://akka.uadm.uu.se/digitalAssets/503/503088_35.-kurs-i-akka-
administrera-organisation.pdf 

  

http://akka.uadm.uu.se/digitalAssets/503/503088_35.-kurs-i-akka-administrera-organisation.pdf
http://akka.uadm.uu.se/digitalAssets/503/503088_35.-kurs-i-akka-administrera-organisation.pdf
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Ta bort organisationer som inte längre ska vara kvar 

 

OBS. Om organisationen använder Sesam passagesystem, ta inte bort 
tomma organisationer än. 
Avvakta först svar från Sesam ansvarig person på det aktuella intendenturområdet. 

Ta bort organisationer som inte längre ska vara kvar. 
Klicka på Min institution. 

Om du har hand om flera organisationer välj organisationen som ändringen ska utföras på. 

Klicka på Ta bort efter namnet på den avvecklade underorganisationen. 

Glöm inte att organisationen inte får innehålla anställda och övriga verksamma eller 
underorganisationer när den tas bort. 
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Checklista sidan 1 

 

Checklista 
Kopiera eller skriv ut pricka av så vet du vad som är klart. 

1. Förberedelser och insamling av följande uppgifter. 
Se information sidan 3 - 12. 

o Obligatoriska uppgifter som behövs för att skapa under- organisation/organisationer. 
Datum: ……………… 

o Erhållit information om domännamn, epostlistor och enhetsytor som är kopplade till 
organisation som senare ska ändras eller bli borttagna. Har samrått med berörd part. 
Datum: ……………… 

o Vilka verksamma som ska flyttas. 
Datum: ……………… 

2. Skapa och flytta underorganisation/underorganisationer. 
Se information sidan 13 - 16. 
Datum: ……………… 

3. Sätt nya underorganisationen som Rapporterings klar. 
Se information sidan 17. 
Datum: ……………… 

4. Informerat Sesam administrationen på Intendenturområdet om att nya 
organisation/organisationer behöver läggas in i Sesam. Avvaktar svar. 
Se information sidan 18. 
Datum: ……………… 

5. Informerat Medarbetarportals support om att nya underorganisation/underorganisationerna 
är klara, om någon ändring ska genomföras på enhetsytor. 
Se information sidan 18. 
Datum: ……………… 

6. Informerat katalogsupport@uadm.uu.se om att nya 
underorganisation/underorganisationerna är klara, om någon ändring ska genomföras 
angående domännamn. 
Se information sidan 18. 
Datum: ……………… 

7. Fått information från Sesam administrationen på Intendenturområdet att 
passagemallar/grupper m.m. är klara och inlagda i Sesam. 
Se information sidan 19. 
Datum: ……………… 

8. Om ändringar i MP behövs utföras. Fått information från Medarbetarportals support om nya 
enhetsytor är skapad. 
Se information sidan 18. 
Datum: ……………… 

9. Om ändringar av domännamn behövs utföras. Fått information från 
katalogsupport@uadm.uu.se att domännamn är flyttade. 
Se information sidan 18. 
Datum: ……………… 

10. Flyttat verksamma till underorganisationen/underorganisationerna 
Se information sidan 19 - 20. 
Datum: ……………… 
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Checklista sidan 2 

 
11. Publicerat ny underorganisation/nya underorganisationer. 

Se information sidan 21-22. 
Datum: ……………… 

12. Informerat katalogsupport@uadm.uu.se att den nya underorganisationen ska tilldelas ett 
kapitelnummer (om så behövs). 
Se information sidan 23. 
Datum: ……………… 

13. Dölj eventuellt tomma organisationer. 
Se information sidan 24. 
Datum: ……………… 

14. Informerat Sesam administrationen på Intendenturområdet om att tom organisation/tomma 
organisationerna ska bort och eventuella mallar/grupper m.m. som hör till organisationen/ 
organisationerna ska bort i Sesam. 
Se information sidan 24. 
Datum: ……………… 

15. Uppdaterat och kontrollerat att uppgifter i den nya 
underorganisationen/underorganisationerna är uppdaterat. 
Se information sidan 25. 
Datum: ……………… 

16. Fått information från Sesam administrationen på Intendenturområdet att 
passagemallar/grupper m.m. är borttagna i Sesam. 
Se information sidan 26. 
Datum: ……………… 

17. Tagit bort tom organisation/tomma organisationer som inte längre ska vara kvar. 
Se information sidan 26. 
Datum: ……………… 

Underorganisations förändring är nu klar. 

mailto:katalogsupport@uadm.uu.se
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