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Inledning 

Webforum är en webbarbetsplats som är särskilt utformad för att hjälpa medlemmar 

i en grupp, till exempel ett företag, organisation, eller ett projekt, att samarbeta och / 

eller att sprida information. 

 

Den här manualen beskriver Teamwork samt de delar av Webforum Professional som 

inte explicit rör projektplanering, ärenden, tidrapportering och uppföljning. De delar 

som ingår i Professional men inte Teamwork är främst relaterade till 

Dokumentmetadata och är märkta ”Professional”.    

 

Webbarbetsplatsen görs tillgänglig genom Webforum Europe AB (webforum.com) 

som en SaaS-lösning och inkluderar all nödvändig mjukvara och hårdvara, samt 

serverutrymme och Internetanslutning. Dessutom tar Webforum ansvar för underhåll, 

backup och andra tjänster. Arbetsytan görs tillgänglig för kunden på licensbasis. De 

allmänna villkoren för att använda webbarbetsplatsen beskrivs i ett operatörsavtal (se 

webforum.com) som du som administratör eller användare bör läsa. 

 

Varje webbarbetsplats har en eller flera administratörer, vilka utses av kunden. 

Administratören ansvarar för att göra inställningar på webbarbetsplatsen, för att bjuda 

in användare och för att sätta användarbehörigheter. En detaljerad beskrivning av 

förvaltningen av webbarbetsplatsen finns i administrationsdelen av den här 

manualen. 

 

 

Endast administratörer kan ge användare behörighet att komma åt arbetsytan 

och att använda specifika delar av tjänsten. 

Inloggning 

Arbetsytan kan nås med hjälp av vanliga webbläsare såsom Microsoft Internet 

Explorer, Firefox och Chrome. För att kunna använda alla webbarbetsplatsens 

funktioner rekommenderas senaste versionen av Microsoft Internet Explorer eller 

Chrome.  

 

Skriv in webbadressen (URL-en) till webbarbetsplatsen. På inloggningssidan anger 

du ditt användarnamn och lösenord. Du kan även välja språk. Tryck därefter på OK.  

 

http://www.webforum.com/
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Webforums loginfönster  

 

 

Genom att markera kryssrutan ‘Kom ihåg mig’ sparas uppgifterna till nästa 

inloggning. Använd bara denna funktion när du arbetar på din egen säkra 

dator, annars kan andra missbruka detta. Var försiktig när du använder en 

okänd dator. Det kan finnas inställningar som gör att inloggningar spåras. En 

administratör kan stänga av den här möjligheten. 

Glömt ditt personliga lösenord? 

Om du har glömt ditt personliga användarnamn och lösenord, klicka på ”Glömt 

lösenordet?”. Du kommer att få ett automatiskt e-postmeddelande med en länk till en 

sida där du kan sätta ett nytt lösenord.  
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Webbarbetsplatsens layout  

Webbarbetsplatsen består av ett antal verktyg, eller moduler, som beskrivs i mer 

detalj i den här manualen. Alla moduler är inte tillgängliga på alla 

webbarbetsplatser. Kontakta Webforum eller din återförsäljare om du är intresserad 

av någonting som står i manualen och som inte finns på din webbarbetsplats.   

Webbarbetsplatsen består av följande områden: 

• Sidhuvud högst upp med namn på webbarbetsplatsen samt 

användarinformation.  

• Navigeringsflikar  

• Arbetsområde 

 

 

Startsidan 
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Sidhuvud 

  

Sidhuvud 

 

Webbarbetsplatsens namn visas i det övre vänstra hörnet av sidhuvudet. Till höger 

visas namnet på den användare som loggat in. Genom att klicka på användarnamnet 

kommer användaren åt de personliga sidorna "Min profil" och "Mitt konto" samt 

valen Språk och ”Min vy”. Dessutom finns det en ”logga ut”-länk där. För att 

förhindra att andra personer får tillgång till webbarbetsplatsen utan att logga in ska 

du klicka på Logga ut när du vill lämna webbarbetsplatsen. 

 

Bilden på den inloggade användaren visas längst upp till vänster. Klicka på bilden för 

att byta den. Samma bild används på alla webbarbetsplatser du är kopplad till. 

 

Menyn "Mina webbarbetsplatser" visas för användare som har tillgång till flera 

webbarbetsplatser. 

 

I det nedre högra hörnet av sidhuvudet finns ett sökverktyg.  

 

Min profil  

Min profil innehåller dina specifika kontaktuppgifter för den här webbarbetsplatsen. 

Om du är användare på flera webbarbetsplatser kan denna information skilja sig åt 

mellan dessa.  

 

Min profil beskrivs i mer detalj senare i denna manual.  

 



 Webforum Teamwork & Professional Manual 

 Copyright  Webforum Europe AB 9 

Mitt konto 

I "Mitt konto" kan användaren få tillgång till information om sitt användarkonto. 

Varje användare kan bara ha ett användarkonto och om användaren är användare på 

mer än en webbarbetsplats är kontoinformation densamma för alla webbarbetsplatser. 

Här kan användaren: 

 

• Ändra användarnamn 

Används om man behöver ändra sitt användarnamn (e-postadress). För att 

ändringen ska slå igenom krävs att ändringen bekräftas från det meddelande 

som skickas till den nya e-postadressen. 

• Ange alternativ e-postadress  

Om en användare har förlorat tillgången till sin primära e-postadress kan 

denna användas för att återställa sitt lösenord via Glömt ditt lösenord? på 

inloggningssidan.  

• Aktivera nyheter från Webforum 

Genom att slå av eller på den här inställningen kan man välja att få/inte få 

information om produkter och uppdateringar från Webforum.  

• Ändra lösenord 
 

 

 

Mitt konto. 

 

Av säkerhetsskäl måste flera ändringar i Mitt konto bekräftas genom att ange 

lösenord.  

Språk 

Det går att välja mellan de sju olika språk som Webforum stöder: engelska, svenska, 

danska, norska, finska, tyska och ryska. 
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 Mina webbarbetsplatser 

"Mina webbarbetsplatser" är en funktion som är tillgänglig för användare som är 

användare på mer än en webbarbetsplats. Det är en Single Sign-On-funktion som gör 

det möjligt för användarna att växla mellan arbetsplatser utan att behöva logga ut.  

 

Om du vill växla webbarbetsplats klickar du bara på den rullmenyn för att se alla 

tillgängliga den webbarbetsplats du vill byta till. 

 

Det är möjligt att skapa nya webbarbetsplatser, läs mer om det under Admin. 
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Sök 

Sökning omfattar alla delar av webbarbetsplatsen. Sökresultatet visas per modul.  

  
 

 

Presentation av sökresultatet. 
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Navigeringsflikar 

Navigeringsflikarna gör det möjligt för användaren att växla mellan olika moduler i 

Webforum Teamwork. Vilka flikar som är tillgängliga beror på 

behörighetsinställningarna för den inloggade användaren.  

 

 

 

Navigeringsflikar 

 

Arbetsområde 

Det område där modulerna visas. Innehållet beror på vilken modul som valts. 

 

 

Exempel från modulen ”Dokument” med sökning och mappnavigering  

i den vänstra rutan och sökresultat/mappinnehåll som visas i den högra rutan.  

 

 

 

 

Vänsterruta Höger/huvudruta 
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Behörighetssystem 

Inledning 

Webforum Teamwork har ett mycket flexibelt behörighetssystem som gör att 

administratörer kan ge användare och grupper tillgång till specifika objekt, till 

exempel webbsidor på den skyddade webbplatsen, dokumentmappar eller dokument 

och särskilda forum i diskussionsforumet.  

 

Behörighetssystemet fungerar på i princip samma sätt i alla moduler. Genom att 

klicka på "Behörigheter" för ett objekt öppnas en dialogruta. Principerna för 

grupp/användarbehörighet är:  

 

Fullständig: användaren har full tillgång till objektet och kan skapa, 

läsa uppdatera och ta bort objektet.  

Skapa: användaren har tillåtelse att skapa inom objektet, till exempel 

lägga upp ett nytt dokument i en mapp.  

Läsa: användaren har tillåtelse att läsa objektet, till exempel ett 

dokument.  

Uppdatera: användaren kan uppdatera objektet, till exempel uppdatera 

en webbsida  

Radera: användaren har tillåtelse att ta bort objektet 

Se: Behörighet att titta på ett dokument, men inte skriva ut eller ladda 

ned det (endast för mappar och dokument). 
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Exempel på behörighetsinställningar för objekt. Observera att ett dokument och foldrar också har en extra 

behörighetsnivå ”Se” (se nedan).   

 

 

Exempel på behörighetsinställningar för dokument 

 

Det finns en inbyggd logik som gör att om en användare har tillåtelse att skapa, 

uppdatera eller radera ett objekt så får han/hon automatiskt läsbehörighet.  

 

Som standard finns en grupp som kallas "Alla användare" där alla användare ingår. 

Det innebär att alla användare på en webbarbetsplats minst har behörigheterna för 

denna grupp.  
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För att sätta behörigheter för en grupp eller individuella användare, klicka på "Lägg 

till användare och grupper". En ny dialogruta öppnas där det går att söka på grupper 

och användare. För att välja användare eller grupper, markera kryssrutan bredvid 

resp. användare och klicka på pilen för att flytta dem till listan för valda 

användare/grupper. Avsluta med att klicka på "OK".  

 

 

Dialogruta för användare och grupper 

Ärva behörigheter 

Vissa moduler, såsom den skyddade webbplatsen och dokumentarkivet, kan ha 

hierarkiska strukturer med exempelvis mappar i mappar. Då ärver undermapparna 

behörigheterna från den överliggande mappen. För att ändra detta, avmarkera "ärv 

behörigheter från överliggande mapp"- rutan och ange önskad behörighet.  
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Modulspecifika behörigheter 

Se bilaga 2 för mer specifik information om behörigheter för: 

• Dokument 

• Forum 

• Webbsidor, kalendrar och nyheter 
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Startsida  

Startsidan är den första sida en användare ser när den loggar in i Webforum. (Denna 

modul har inte slagits på för många webbarbetsplatser. Kontakta Webforum eller 

din återförsäljare för att få den påslagen.) Startsidan har widgetar med information 

från webbarbetsplatsens administratörer och widgetar som visar information 

relevant för användaren som arbetsuppgifter som användaren är ansvarig för och de 

dokument som användaren har öppnat nyligen. Administratörer kan bestämma vilka 

widgetar som visas på webbarbetsplatsen.  
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Skyddad webb   

Den skyddade webbsidans funktionalitet och administration beskrivs i detalj i 

manualen för Webforum Content Publisher, som finns på webforum.com. Skyddad 

webb är en tilläggstjänst.   
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Dokument 

Inledning 

Dokumentarkivet innehåller delade filer (t.ex. textdokument, bilder etc.), som sparas 

i mappar.  

 

När du öppnar dokumentarkivet visas ett verktygsfält samt en vänster- och en 

högerpanel. I den vänstra rutan finns det en sökruta, snabblänkar och ett träd med 

mappar. Den högra rutan visar innehållet i den valda mappen. Som standard visas 

rotmappens innehåll.  

 

 

Översikt över dokumentarkivet – verktygsfältet högst upp, den vänstra rutan med 

sökfunktionen och mappstrukturen, samt innehållet i mapparna som visas i den 

högra rutan.  

 

Tomma mappar har en egen “tom mapp”-ikon . En mapp anses tom om 

mappen samt alla undermappar är tomma. 

 

Det är möjligt att navigera till de övriga dokumentarkivstabbarna genom att klicka 

på ikonerna för navigeringsträd (professional)  samt avancerad sök  ovanför 

snabbsökfältet. 

 

Senast besökta mappar är en funktion som låter dig navigera till de mappar du nyss 

besökt snabbare. Klicka bara på länken så kommer du till rätt mapp. 
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Senast besökta mappar 

 

Webforums plugin för Internet Explorer och Chrome 

Webforum har utvecklat en plugin för Internet Explorer och Chrome som ger 

användaren en utökad funktionalitet i dokumentarkivet. Den gör att användaren kan: 

 

• Dra och släppa filer och mappar från den egna datorns filsystem till 

dokumentarkivet.  

• Öppna dokument så att de kan sparas direkt i dokumentarkivet  

 

 

 

 

 

 

Information om Webforums plugin 

 

När du öppnar dokumentarkivet för första gången och du inte har Webforums plugin 

installerad så blir du tillfrågad om du vill installera den. 

 

I den här manualen antar vi att pluginen har blivit installerad. I slutet av kapitlet 

beskriver vi även hur man jobbar i dokumentarkivet utan plugin.  

 

Information om hur man installerar pluginen finns i bilaga 1. 
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Verktygsfältet 

Dokumentarkivets verktygsfält innehåller ett antal ikoner som används för att utföra 

olika åtgärder.  

 

 

Verktygsfält 

  

Vilka ikoner som är aktiva beror på vilken uppgift som skall utföras och på 

behörighetsinställningarna. Om ett alternativ inte är tillgängligt blir ikonen inaktiv. 

Nedan följer en kort presentation av verktygen.  

 

 Skapa ny mapp, nytt dokument eller ladda upp dokument 

 Klippa ut valda mappar eller dokument 

 Kopiera valda filer eller mappar 

 Klistra in utklippta/kopierade dokument/mappar 

 Ta bort dokument eller mappar  

 
Låsa/låsa upp dokument 

 Massuppdatering av attribut (professional) 

 
Låna ut/lämna tillbaka dokument (professional) 

 

Komprimera (.zip) valda filer och ladda ned 

 
Skicka med E-post 

 

 

 

Exportera filer och metadata  

Importera filer och metadata 

Uppdatera dokumentarkivet 

 
Visa användarbehörigheter 

 Visa listvy eller tumnagelvy 

 

Konfigurering av dokumenttyper och attribut/metadata 

(professional)  
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Dokumentarkivskonfigurering (Professional) 

Klicka på symbolen för konfigurering för att hantera inställningar. 

 

Via klick på symbolen öppnas en dialog (se bild nedan). 

Konfigurering 

 

Här görs diverse inställningar som har med dokumentarkivet att göra. 

 

Dokumenttyper 

En dokumenttyp är ett sätt att klassa dokument som ska ha samma attribut för att 

göra det lättare att hitta dem via sökfunktionen, dvs utan att behöva navigera i en 

folderstruktur.  

 

 

 

 
Dokumenttyper 
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Du kan t ex ha en dokumenttyp som heter avtal med attribut som avtalsdatum, 

slutdatum, motpart och uppsägningstid. Det går då att t ex söka efter avtal som 

ingåtts i år och som har slutdatum nästa år. 

 

 

Konfigurering av dokumenttyper 

 

Det är möjligt att kopiera en dokumenttyp. Det är användbart om ni behöver många 

liknande dokumenttyper. Det är också möjligt att skapa kategorier för att klassa 

dokumenttyper. Kategorierna visas också vid sökningen på dokumenttyper och kan 

användas för att begränsa listan på dokumenttyper.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorier 
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Automatgenererade dokumentnamn 

 

Det är möjligt att låta systemet generera dokumentnamn. Funktionen måste vara 

påslagen på den specifika webbarbetsplatsen. Namnet genereras baserat på ett 

prefix, attributvärden och ett sekvensnummer. Det görs genom att klicka på “Lägg 

till” i kolumnen dokumentnamnsmall.  

 

 
Dokumenttyper 

 

Det tar dig till dialogen för att generera dokumentnamn. 

 

 
Automatgenererade dokumentnamn - konfigurering 

 

Namnet kommer att ha följande struktur: 
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<prefix><attribut 1><separator 1><attribut 2><separator 2>…<attribut 

n><separator n><sekvensnummer> 

 

Följande regler gäller för systemgenererade namn: 

• Attributet måste vara obligatorisk 

• Attributet kan inte tas bort om det används för automatgenerering 

• Namn kan bara genereras baserat på korta texter, listor och kodstrukturer  

• Om attributvärdet har ett kortvärde (kortnamn) så används det 

• Det totala namnet får inte vara längre än 100 tecken 

• Namnet måste vara unikt när det genereras. Det är relevant om inget 

sekvensnummer valts. 

 

Namn genereras i följande lägen: 

1. Uppladdning av dokument via menyn i dokumentarkivet 

2. Uppladdning av dokument via ”Välj dokument”-dialogen” (som används t 

ex för att lägga till dokument till en kalenderhändelse)  

3. Dokumentimport (såvida inte dokumentet redan finns, i så fall ersätts det i 

stället). 

4. Dokumenttypsspecifikation för ett dokument 

5. Kopiering av dokument (inklusive folderkopiering) 

 

Inga namn genereras vid följande tillfällen: 

1. Dra och släpp av dokument 

2. Extrahering från zipfil 

3. När attribut ändras för befintliga dokument.  

Namnet fungerar bara som ett förslag som kan ändras manuellt.  
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Attribut 

Attributen hanteras under valet Attribut. För varje attribut definieras en attributtyp. 

 

 

 
Attributkonfigurering 

 

Systemet stödjer flera olika typer: 

Text (en rad) 

Text (flera rader) 

Decimaltal 

Heltal 

Datum 

Lista (ett val) 

Lista (ett val, kategoriserad) 

Lista (flerval) 

Användarlista (ett val) 

Kodstruktur 

 

Typen ”Användarlista (ett val)” används om man vill ha ett attribut där man väljer 

ut en användare på webbarbetsplatsen. Genom att välja en specifik grupp kan 

urvalet av användare begränsas. 

 

Typen ”Lista (ett val, kategoriserad)” gör det möjligt att grupper värden i en lista i 

olika kategorier. T.ex. om man vill gruppera städer i olika länder. 
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Attributen kopplas till dokumenttyper som hanteras under valet Dokumenttyper. 

Ett attribut kan kopplas till mer än en dokumenttyp.  

Observera att man i efterhand inte kan ändra vald attributtyp. 

 

 
Dialog för att skapa ett nytt attribut 

 

Lista (ett val) gör det möjligt att skapa en lista med värden som användaren kan 

välja mellan när dokument skapas. Lista (flerval) är samma typ av lista som lista 

(ett val), men där har användaren möjlighet att välja flera värden åt gången. 

Kortvärde är ett kortnamn på attributvärdet och kan användas för att skapa kortare 

namn vid automatisk generering av dokumentnamn om den funktionen är på slagen. 

 

 
Uppdatera attribut - Lista (ett val) 
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Kodstruktur gör det möjligt att lägga till en lista med värden ordnade som en 

hierarki med obegränsat antal nivåer.  

 

 
Kodstruktursattribut 

 

Listan visas vid attributen och är sökbar. 

 

 
Kodstruktur 

 

För att skapa en hierarki måste du ladda upp ett excelark med följande tre kolumner 

(observera - engelska namn på rubrikerna, oavsett inloggningsspråk):  “Code”, 

“Description” och “Parent”, se exemplet nedan: 

 

 
Filutseende för kodstrukturimport 
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Högerklicka på ett kodvärde för att uppdatera, ta bort eller flytta det. Det går också 

att lägga till nya värden under det genom att klicka på ”Lägg till”.  

 

 
Innehållsmeny för kodstrukturvärden 

 
Namn i dokumentet  

I vissa fall har ett attribut i en office- eller dwg-fil ett namn som inte motsvarar 

namnet i Webforum, men attributen ska ändå matchas. Genom att ge ett attribut ett 

alias går det att hantera det. Den här funktionen är bara påslagen om funktionen för 

att läsa attribut från filer är påslagen.  

 

 
Namn i dokumentet 
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Datumattribut - påminnelser (Professional) 

Det är möjligt att aktivera påminnelser för alla dokument som har datumattribut 

genom att klicka på ”Lägg till påminnelse” vid ett datumattribut.  

 

 
Påminnelser 

 

Det går att skapa en distributionslista med de användare och grupper som ska få 

påminnelser. Personen som sätter påminnelser kan välja hur många dagar före 

angivet datum som påminnelsen ska skickas. 

 

 
Lägg till/ändra påminnelse 

 

 

 

Påminnelse visas i gränssnittet för attribut efter datumattributet 

. 
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Påminnelse tillagd 

 

 

Standardval för kolumner och sökfält 

Det går att välja vilka attribut som ska finnas med som sökkriterier vid 

dokumentsökning. En administrator kan välja att lägga upp standardinställningar för 

nya användare och användare kan därefter själva modifiera vilka sökkriterier som 

ska vara synliga.  

 

 

 
Standardval  för kolumner och sökfilter 
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Navigeringsträd 

I dokumentarkivskonfigurationen finns det en möjlighet att konfigurera 

navigationsträd. Navigeringsträd gör det möjligt att navigera till dokument via 

dokumentattribut i stället för bara via foldrar. Välj i vilken ordning du vill att man 

ska navigera genom att välja attribut I den ordningen. Det är möjligt att skapa flera 

navigationsträd som har olika attributordning.  

 

 

 
 

 
Konfigurering av navigationsträd 
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Gränssnitt för att sätta visningsfilskopplingar 

Det finns ett visningsfilsmenyval under dokumentinställningar.  

Där är det möjligt att associera en filtyp med motsvarande visningsfiltyp. Klicka 

“Nytt” för att skapa en ny koppling och klicka på pennan för att uppdatera en 

befintlig koppling. Om flera visningsfiltyper ska tillåtas så kan de separeras med 

kommatecken. 

 

 
Visningsfilskoppling 
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Block 

Under Block kan man lägga upp och redigera namn på block i ritningsfiler (dwg-

filer) som attributvärden ska läsas från.  

 

Inställningar och Övrigt 

Under Inställningar och Övrigt hanteras ett antal parametrar för dokumentarkivet.  

 

Läs mer i avsnitten om publicering av dokumentsamlingar respektive 

utskriftsbeställningar. 

 

 

 
Övrigt 

 

Kopieringsbyråer anges med namn och e-postadress. 
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Attributnavigering 

Navigationsträd ligger som en flik brevid folderfliken. Navigationsträden visas med 

namn och attributvärden. Du navigerar genom att klicka på dem. I listan med 

navigeringsträd går det att välja ett favoritträd som används som standard när du 

kommer tillbaka till den här funktionen. 

 

 
Navigationsträd 
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Sök 

Allt innehåll i dokumentarkivet är sökbart. Som standard visas Snabbsök i den vänstra 

rutan. För att göra en sökning, ange sökord eller en fras och klicka på sökknappen. 

Sökningen kommer att genomföras i hela arkivet och kommer att söka på 

dokumentnamn och beskrivning samt namn på mappar och dokumentsamlingar. 

Sökning görs även i användardefinierade attribut av typen enradig text och flerradig 

text. 

 

  

Snabbsökning med resultatet visat i högerrutan. 

 

Snabblistor är fördefinierade sökningar som lagts till i mappvyn. De gör det möjligt 

att snabbt hitta dokument som tidigare varit svåra att få upp i en gemensam vy, t ex 

dokument som jag ska granska. 

 

  
Snabblistor 
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Genom att klicka på fliken avancerad sökning  visas ytterligare sökparametrar. 

Sökning sker som standard i hela dokumentarkivet, men det är också möjligt att 

avgränsa sökningen till aktuell mapp inklusive undermappar.   

 Avancerad sökning 

 

Om "innehåll" är markerad, söker systemet även på det faktiska innehållet i de filer 

som lagras i dokumentarkivet. Sökbara filtyper är Microsoft Office-filer (Word, 

Excel och PowerPoint) samt Adobe Acrobat PDF-filer.  

 

Om funktionen för dokumenttypshantering år påslagen på webbarbetsplatsen är det 

också möjligt att söka på attribut generellt eller attribut som hör till en viss 

dokumenttyp. 
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Det går att välja filterinställlnignar via trattikonen  på söksidan. Klick på ikonen 

öppnar fönstret för filterinställningar: 

 

 
Filtreringsattribut 

 

 

 

 

 

Innehållet i filerna i dokumentarkivet är indexerade med en liten 

fördröjning. Det innebär att det kan ta några minuter innan den nya eller 

ändrade filen kommer med i den fullständiga textsökningen.  

 

Högerpanelen visar de gemensamma attribut som alla dokumenttyper har samt 

de ytterligare attribut som användaren valt att visa.  

 
Visning av sökresultat 

 

Gå till attributinställningar, , för att välja vilka attribut som ska visas. Ikonen 

för detta finns i det övre högra hörnet.  
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Följande meny kommer upp när man klickat på ikonen: 

 
Inställningar för kolumnvisning 

 

De valda attributen kommer att visas. 

 

För att spara ett sökfilter inklusive de valda inställningarna för kolumnvisning 

klickar man på “diskettikonen”.  

  
 
Sökfilter 

 

 

Klicka på konfigurationsikonen för att öppna dialogen för att hantera befintliga 

sökfilter.  

 

 
Dialogen “Hantera sökfilter” 
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Genom att klicka på pennan går det att ändra namn samt välja om sökfiltret ska vara 

synligt för andra användare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sökfilteregenskaper 
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Mappar 

Mapprutan innehåller dokumentarkivets mappstruktur. Strukturen kan expanderas 

och dras ihop genom att klicka på "+" och "-" i strukturen. Det är också möjligt att 

flytta mappar i mappstrukturen genom att dra och släppa dem i högerrutan. För att 

göra detta, klicka på mappen, och medan du håller ner vänster musknapp, flytta 

mappen till önskad plats och släpp upp knappen.  

 

  

Menyalternativ när du högerklickar på en mapp.  

 

Genom att peka med musen på en mapp och klicka på höger musknapp antingen den 

vänstra rutan eller på en mapp i den högra rutan, visas en meny med ett antal 

alternativ:  

 

Öppna Öppnar mappen och visa innehållet i den högra rutan. 

Egenskaper Visa mappegenskaper 

Behörigheter Öppnar mappens behörighetsinställningar 

Klipp ut Klipper ut mappen 

Kopiera Kopierar mappen 

Kopiera länk Kopierar mappens webbadress (URL) Kan t ex klistras 

in i e-postprogram utanför systemet. 

Klistra in Klistrar in mappar och dokument från urklippet 

Klistra in som alias Klistrar in dokument från urklippet som dokumentalias 

Radera Tar bort mappen 

Ny mapp Lägger till mapp 

Ny dokumentsamling  Skapar en ny dokumentsamling (endast Webforum 

Professional) 
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Komprimera och ladda 

ned 

Mappens innehåll läggs i en komprimerad så kallad zip-

fil. Zip-filen kan laddas ner när den skapats. 

Bevaka/Bevaka ej Slå på/av bevakning av ändringar på dokument i foldern 

samt i underfoldrar. Ett mejl skickas till dig när ett nytt 

dokument eller en ny dokumentversion skapats. 

Bevakas av… Visar vilka användare som bevakar mappen och ger 

möjlighet att slå på/av bevakning för andra användare. 

Ett mejl skickas till användarna när ett nytt dokument 

eller en ny dokumentversion skapats. 

 

Egenskaper 

Genom att klicka på ”Egenskaper” för en mapp öppnas ett fönster som visar 

information om mappen och dess innehåll. Det är möjligt att byta namn på mappen 

och ge en beskrivning. Det är också möjligt att välja om och hur nya dokument som 

läggs till i mappen ska versionshanteras. Versionshantering förklaras senare i detta 

kapitel. 

 

 

Exempel på mappegenskaper. 
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Behörigheter 

Behörighetsfliken öppnas antingen genom att klicka på "Behörigheter" i menyn eller 

på fliken "Behörigheter" under ”Egenskaper”. Behörighetssystemet förklaras i ett 

separat kapitel som heter inställningar. Det finns ett alternativ "Ärv behörigheter från 

överliggande mapp" som är markerad som standard. För att ändra behörigheter för 

en mapp måste först kryssrutan avmarkeras.  

 

 

Exempel på behörighetsinställningar för en mapp. 

Papperskorg 

Alla dokument som tas bort från Dokumentarkivet lagras i en papperskorg under en 

tidsperiod som administratören bestämmer. Standard är 14 dagar. Under denna period 

är det möjligt att återställa dokument till dokumentarkivet.  

 

Om man inte är administratör för webbarbetsplatsen eller så kallad 

dokumentarkivsadministratör kan man endast komma åt de dokument man själv 

raderat. 

 

Papperskorgen finns längst ner i mappstrukturen. 
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Ladda upp filer och mappar till dokumentarkivet 

Uppladdning av filer och mappar kan göras på följande sätt; 

• genom att dra och släppa filer 

• genom att använda verktygsfältet  

• genom att ladda upp och extrahera en zipfil 

• genom importfunktionen (Professional) 

 

Observera att dra och släppa filer kräver att Webforums plugin för Internet Explorer 

eller Chrome har installerats.  

Ladda upp en eller flera filer och mappar via dra och släpp  

Du kan dra dokument och mappar från din lokala mapp till webbarbetsplatsen på 

nästan samma sätt som dokument och mappar flyttas mellan mappar i den lokala 

filstrukturen på din dator. 

 

1. Öppna den mapp på webbarbetsplatsen där du vill spara dokumenten eller mappen.  

 

2. Markera ett eller flera dokument eller mappar i den lokala filstrukturen och håll 

ner vänster musknapp. Flytta markören till dokumentarkivet i webbläsaren och släpp 

därefter musknappen. 

 

3. Du kommer nu att se ett fönster som visar den totala mängden data och objekt 

(mappar och filer) som ska laddas upp samt följa status på uppladdningen.  

 

 

Fönster som visar status vid uppladdning av filer med Dra- och släpp.  

 

 

 

Ersätt dokument via dra och släpp 
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När dokument dras upp till webbarbetsplatsen är det möjligt att ersätta dokument 

som har samma namn som det dokument som dras upp. Efter uppladdningen ställer 

systemet en fråga om man vill ersätta befintliga dokument eller skapa ett nytt.  

 

 
Ersätta dokument via drag och släpp 
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Ladda upp filer och skapa mappar  

Via verktygsfältet och innehållsmenyn på mappar kan man ladda upp dokument och 

skapa mappar. 

 

För att skapa en mapp väljer du ”Ny mapp” i innehållsmenyn på en mapp eller från 

menyn Nytt i verktygslisten. 

 

För att skapa ett tomt Word-, Excel- eller PowerPoint-dokument väljer du 

motsvarande alternativ i menyn Nytt i verktygslisten. 

 

För att ladda upp dokument väljer du ”Ladda upp dokument” från menyn Nytt i 

verktygslisten. Då öppnas dialogen för uppladdning.  

 

 
Ladda upp filer 

 

Klicka ”Välj” för att välja vilka filer som ska laddas upp. 

 

 
Val av filer 

 

 

Om dokumenttyper och attribut används (professional) så kommer du att ha 

möjlighet att välja dokumenttyp och attribut för respektive fil.  

 

Om du valt filer som redan finns i systemet får du en fråga om du vill ersätta dem 

eller skapa en ny fil. 
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Uppladdningsalternativ 

 

Om metadata kopplat till dokument används på webbarbetsplatsen finns valet att 

trycka ”Nästa” för att välja dokumenttyp och attribut samt koppla ev. visningsfil. 

 

 
Val av dokumenttyp och attribut 

 

Tryck ”OK” när du är färdig och vill slutföra uppladdningen. 

 

Om ett MS Officedokument (word och excel) har attributs- eller 

sidhuvudsinformation så jämförs den informationen med attributnamnen i 

Webforum när dokumentet laddas upp. Om de är samma så kommer systemet att 

föreslå attributvärden.  
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Dokumentattribut 

 

 

Syntax för det är “Attributnamn: Attributvärde” och attributnamnen ska separeras 

via tabulering, se exempel:  

 

 
Attributnamn i sidhuvud på ett dokument 

 

 

Ritningars (dwg) attribut (metadata) kan lagras som attribut i tjänsten per automatik. 

Systemet läser data från ritningens stämpel ungefär som från MS Office, dvs baserat 

på matchande attributnamn.  

 

Man kan på attributet ställa in om man vill att systemet automatiskt ska uppdateras 

med nya värden från dokumentet vid redigera online och ersätt. 

 

I Webforum Professional är det också möjligt att skapa dokument utan filer. Det 

motsvarar ett enkelt registerkort som kan användas för att spara information om 

material som lagras på andra ställen, t ex ett signerat originalkontrakt. En 

registrering/dokument utan fil får följande ikon: . För att registrera ett dokument 
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utan fil, klicka på ”Lägg till dokument”  i verktygsfältet och välj sedan fliken 

“Registrera dokument utan fil”. 

 

 

Dialog för att lägga till nytt dokument. Fliken Registrera dokument utan fil är aktiverad. 

 

 
Ladda upp och extrahera filer 

Ladda upp en zipfil via en av metoderna ovan och välj därefter “Extrahera filer…”  

i innehållsmenyn. 

 

 
 

Läs mer om detta under “Extrahera filer”. 

 

Import (Professional) 

Importfunktionen  används för att ladda upp många dokument med tillhörande 

metadata. Importen gör det möjligt att lägga importerade dokument i olika mappar.  

 

För en import krävs att du har alla filer i en zip-fil samt filnamn och metadata i en 

Excel-fil (.xls eller .xlsx). Metadata kan också läsas in från dwg-filer. Då ska en 

dwg-fil laddas upp för varje dokument som ska importeras. 

 

Excelfilen ska innehålla filnamn, sökväg till mapp som dokumentet ska hamna i 

samt metadata som dokumenttyp och attributvärden.  

 

Notera att attribut av typen ”Användarlista (ett val)” kräver användarens e-

postadress (inte namn). 

 

 
Exempel på innehåll i Excelfil för import. 

 

Dokument som har attribut i t ex sidhuvud enligt beskrivning ovan kommer att få 

dessa attribut satta om inte andra attribut är satta i excelarket. 

Filnamn Mapp Beskrivning DokumenttypProjekt KontraktsnamnVår referens Land Kontraktsdatum

Kontrakt 1.docx Dokument/Projekt 1/ Kontrakt Projekt 1Bank customer 2011-08-29

Kontrakt 2.docx Dokument/Projekt 1/
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För att starta en import klickar du på knappen Import  i verktygsfältet. Den 

öppnar ett dialogfönster där man lägger till den Excel-fil eller dwg-filer som 

innehåller metadatan samt zip-filen med alla dokument. 

 

Notera att om sökväg saknas i kolumnen ”Mapp” i Excelfilen så hamnar 

dokumentet i den mapp som var aktiv när importen påbörjades. Används dwg-filer 

som metadatabärare så importeras dokumenten alltid till aktiv mapp. 

 

När både metadata och zip-fil är tillagd gör automatiskt en verifiering att angiven 

metadata är korrekt och matchar filerna i zip-filen. Vid eventuella problem visas en 

särskild symbol som indikerar att något är fel och måste åtgärdas. Orsaken till 

felet kan man läsa genom att föra muspekaren över symbolen.  

 

Det är frivilligt att ladda upp visningsfiler som tillhör de uppladdade dokumenten. 

Dessa ska ligga i en separat zip-fil. Metadatafilen ska då innehålla information om 

vilken visningsfil som tillhör respektive normalfil i en separat kolumn med rubriken 

”visningsfil”. 

 

 
 

När allt är korrekt visas en grön statusmarkering. Den gula triangeln är en varning, som inte 

påverkar själva importen. 
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Dokumentimport 

 

Det är möjligt att godkänna dokument direkt när de importeras. Det görs genom att 

markera ”Godkänn importerade dokument” vid importen. Markeras den så visas ett 

kommentarsfält samt ett obligatoriskt signatursfält.  

 

Det är möjligt att låsa upp dokument när de importeras om de redan finns i systemet vid 

importtillfället.  

Importera från Projectplace 

Det är möjligt att ladda upp filer, foldrar, användare och grupper från Projectplace. 

Kontakta Webforum eller en återförsäljare för mer information. 

Ladda ned flera mappar och/eller dokument samt metadata från 
dokumentarkivet.  

Det finns två sätt att exportera/hämta flera dokument samtidigt. 

 

1. Zippa och ladda ner 

Zip-funktionen gör det möjligt att för ett urval av mappar och dokument 

skapa en så kallad Zip-fil för nedladdning. 
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2. Export 

Export-funktionen gör det möjligt att hämta dokument och/eller metadata 

för flera dokument samtidigt. 

 

Zippa och ladda ner 

 

Markera de mappar och/eller dokument du vill hämta och tryck på Zip-knappen i 

verktygsfältet . 

 

 

 

 

 
 

 

 

En dialog öppnas där du först får information om mängden data som skall laddas 

ned (före komprimering).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter att ha tryckt ”OK” skapas zip-filen och görs tillgänglig för nedladdning. Den 

slutliga filstorleken visas också.  
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Klicka på Ladda ner för att hämta zip-fil med de utvalda dokumenten. Om äldre 

versioner tas med kommer de få namn ”dokument (1.3) där 1.3 är versionsnumret. 

 

Det finns en begränsning på filstorlek vid nedladdning. Om den överskrids får du ett 

felmeddelande. Du kan naturligtvis ladda ned samma mängd information genom att 

använda zip-funktionen flera gånger.  

 

 

 

Export (Professional) 

Markera de dokument vars metadata du vill exportera ut ur systemet och tryck på 

Exportera-knappen i verktygsfältet . Det går också att markera mappar för att 

exportera metadata för alla dokument i mappen. 

 
 

En dialog Exportera öppnas. Välj de attribut du vill exportera och välj också om 

även själva dokumenten ska exporteras. 
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Exportfunktionen 

 

Eventuella visningsfiler hamnar i separat zipfil. 
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Visa behörigheter  

Visa behörigheter är en funktion för att få en översikt över en användares 

behörigheter till mappar och dokument.  

 

 
 

Genom att klicka på ikonen för ”Visa behörigheter” öppnas en dialog där man först 

väljer en användare eller en grupp. Mappar och dokument listas då tillsammans med 

aktuella behörigheter för användaren, eller aktuella behörighetsinställningar för 

gruppen. Observera att användare i gruppen kan ha högre eller lägre behörighet via 

annan grupp eller behörighetsinställningar för användaren. Listan kan exporteras till 

en fil i MS Excel format. 

Arbeta med filer i dokumentarkivet 

Genom att klicka på dokumentnamnet i mapp- eller dokumentlistan ges möjlighet att 

öppna dokumentet på olika sätt. De alternativ som kan vara tillgängliga visas i 

skärmbilden nedan.  

 

Öppna dokument 

 

Använd Redigera om du vill öppna dokumentet på din lokala dator och där göra 

uppdateringar som sedan ska sparas tillbaka till arkivet. Alternativet innebär att 

dokumentet först hämtas och sedan öppnas i ett program installerat på din dator, t.ex. 

Microsoft Word. Det uppdaterade dokumentet sparas automatiskt tillbaka till arkivet 

på webbarbetsplatsen. Det här alternativet kräver att användaren har behörighet att 

uppdatera dokumentet och att Webforums plugin (finns för Internet Explorer, och 

Chrome) är installerad. Mer information om ”Redigera” och Webforums plugin finns 

senare i den här manualen. 
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Redigera med Word Online… är en funktion som kan slås på för 

webbarbetsplatsen. Den kräver att användaren har en licens för Microsoft Office 365 

Business. Med denna funktion kan dokument redigeras direkt i webbläsaren. Det är 

också möjligt för flera användare att redigera dokumentet samtidigt. Kontakta 

Webforum för mer information om detta och för att slå på funktionen. 

 

Använd Ladda ned... om du vill hämta ner dokumentet till din lokala dator där det 

kan öppnas i ett externt program som t.ex. MS Word. Eventuell ändringar i det 

dokumentet kommer inte sparas tillbaka till arkivet. 

 

Använd Visa (beroende på filtyp kan det stå Visa med Word Online eller liknande) 

om du vill öppna dokumentet i den inbyggda dokumentläsaren som finns i systemet. 

Dokumentläsaren klarar de allra flesta format. Dokumentläsaren är en tilläggstjänst i 

systemet och inte tillgänglig för alla. Kontakta Webforum för mer information. 

 

 

Vilka av ovanstående visnings- och bearbetningsalternativ som är tillgängliga beror 

lite på situationen, t.ex. vilken behörighet användaren har.  

 

Alternativen för att öppna ett dokument finns också i dokumentmenyn (se tabell 

nedan). 

 

För att komma åt alla val för dokumentet, klicka på höger musknapp när du står på 

dokumentet eller klicka på rullgardinsmenyn till vänster om filnamnet.  

 

 

 

 

 

 

Möjliga val när du klickar på rullgardinsmenyn eller på höger musknapp: 

 

Redigera Låter användaren öppna filen på sin lokala dator. 

Ändringar sparas tillbaka till dokumentarkivet.  

Redigera med Word 

Online (även Excel 

och PowerPoint) 

Dokumentet redigeras i webbläsaren. Detta är en 

tilläggsfunktion, se ovan. 

Ladda ned… 

 

Låter användaren öppna eller ladda ned filen till sin 

lokala dator. Ändringar som görs sparas inte i 

dokumentarkivet.   

Visa Öppnar dokumentet i dokumentläsaren. 
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Ersätt Ersätter den valda filen. Den gamla filen finns kvar 

om versionshantering är på.  

Lägg till/Ersätt/ 

Ta bort visningsfil  

Lägger till/Ersätter eller tar bort en visningfil 

(Professional) 

Byt namn För att ändra dokumentets namn 

Egenskaper Visar dokumentets egenskaper.  

Attribut Visar attributen för ett visst dokument 

Versionshistorik Visar dokumentets versionshistorik. 

Granskningar Öppnar dialog för hantering av granskningar och 

godkännande. 

Kommentarer Visar kommentarer som gjorts på dokumentet. 

Alias Visar alla alias som skapats för dokumentet. Visar 

också alla dokumentsamlingar som innehåller 

dokumentet. 

Logg Öppnar dokumentlogg 

Behörigheter Visar dokumentets behörighetsinställningar 

Lås Låser dokumentet, vilket hindrar att andra ändrar 

eller tar bort det.  

Klipp ut Klipper ut dokumentet 

Kopiera Kopierar dokumentet (Därefter går det att klistra in 

en kopia av dokumentet på denna eller någon annan 

webbarbetsplats.) 

Kopiera länk Kopierar dokumentets webbadress (URL). Länken 

kan klippas in i ett e-mail i stället för att skicka hela 

dokumentet till andra användare.  

Radera Tar bort dokumentet 

Lägg till i 

dokumentkorg 

Lägger till dokumentet i en befintlig eller ny 

dokumentkorg 

Lägg till bilaga… Lägger till en bilaga till markerat dokument 

Starta granskning… För att starta en granskningsprocess av aktuell 

dokumentversion. 

Starta godkännande… För att starta en godkännandeprocess av aktuell 

dokumentversion. 

Godkänna… Godkänna dokument utan godkännandeprocess 

Bevaka/Bevaka ej Sätter på/av bevakning av detta dokument. Med 

bevakning får du mail när dokumentet uppdaterats. 

Bevakas av Visar en lista över vilka användare som får 

notifiering när dokumentet ändras, och ger möjlighet 

att uppdatera denna lista. 

Komprimera och 

ladda ner 

Skapar en komprimerad fil (.zip) med de valda 

dokumenten. 

Skicka med e-post Skickar dokumentet som länk eller fil via e-post 
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Extrahera Extraherar filer ur en zipfil (bara tillgängligt för 

zipfiler) 
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Redigera (tillgänglig med Webforums plugin för Internet Explorer eller Chrome 

installerad) 

Redigera gör att du kan arbeta med dokument och andra filer direkt på servern utan 

att kopiera filen till din lokala dator under förutsättning att din dator känner igen 

filformatet och kan hantera det. En temporär lokal kopia sparas på din dator i 

bakgrunden under tiden du arbetar med filen.  

 

Under tiden du arbetar med filen är den låst för andra användare. Det symboliseras 

av låsikonen  . Därmed kan ingen annan ändra i filen, såvida de inte har 

administratörsrättigheter (en administratör kan alltid låsa upp en låst fil). 

  

Om du trycker spara, eller om applikationen frågar om du vill spara ändringar när du 

stänger den och du svarar ja, så kommer ändringarna automatiskt att sparas. Den 

temporära kopian på din lokala dator tas automatiskt bort, liksom fillåset.  

 

Om du har valt att slå på versionshantering kommer ändringarna sparas som en ny 

version med nästa versionsnummer. Det blir bara ett nytt versionsnummer oavsett hur 

många gånger du trycker på spara.  

 

Ladda ned – detta är det normala sättet att öppna ett dokument. Om du väljer 

öppna/ladda ned kommer en ytterligare dialogruta att öppnas. Observera att ändringar 

inte kommer att sparas tillbaka till dokumentarkivet om du väljer att öppna ett 

dokument på det här sättet. Utseendet på dialogen beror på webbläsaren 
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Egenskaper 

Genom att klicka på egenskaper för ett dokument visas ett fönster med allmän 

information om dokumentet. Det är möjligt att byta namn och att ge en beskrivning. 

Det är också möjligt att låsa dokumentet. Du kommer även åt flikarna Attribut, 

Versionshistorik, Granskningar, Kommentarer, Logg och Behörigheter beroende på 

dina behörigheter och vilka funktioner som är påslagna för er webbarbetsplats.  

 

Egenskaper 
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Attribut (endast Webforum Professional)  

I fliken Attribut ges möjlighet att ange dokumenttyp och attributvärden. 

  

Attribut 

 

Attribut som är URL-er blir automatiskt klickbara. Om funktionen för automatisk 

generering av dokumentnamn är påslagen så ges ett dokumentnamnsförslag baserat 

på valen som görs här. 

 

För datumattribut finns det möjlighet att välja att slå på en påminnelsefunktion som 

gör att mail skickas till viss grupp ett visst antal dagar innan datumet. 

 

Massuppdatering 

Det går att uppdatera attribut för flera dokument samtidigt genom att markera 

dokumenten i dokumentarkivet och trycka på massuppdateringsikonen   i 

menyn. 

 

 
Dokument markerade för uppdatering 
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Du får nu en fråga om vad du vill göra. 

 

 
Massupdatering - val 

 

Fönstret för massuppdatering öppnas och alla attribut som hör till minst en vald 

dokumenttyp visas. Markerade dokument kommer att uppdateras. Om ett attribut 

lämnas tomt kommer det att vara tomt efter uppdatering även om det tidigare hade 

värden. 

 
Attribut massuppdatering 
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Attribut massuppdatering – ny dokumenttyp
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Versionshantering  

Versionshantering gör det möjligt att lagra olika versioner av ett dokument. Det är 

bra då man ibland vill kunna se hur ett dokument såg ut tidigare.  

 

Det är möjligt att slå på versionshantering för ett specifikt dokument eller för alla 

dokument i en mapp. Du kan välja att bara arbeta med huvudversioner (t ex 1, 2, 3) 

eller med både huvud- och delversioner (utkast)(t ex 0.1, 0.2, 1.0, 2.0, 2.1). 

 

För att aktivera versionshantering, klicka på “Versionshistorik” i rullgardinsmenyn 

och välj där vilken typ av versionshantering du vill ska gälla för dokumentet.  

 

Dokumentet versionshanteras nu och för varje ny dokumentversion ökas 

versionsnumret med 1 eller 0.1, beroende på inställning. Versionsnumret visas i en 

egen kolumn. Klickar man på versionsnumret öppnas versionshistoriken. 

 

 

 

 

 

När ett versionshanterat dokument öppnas är det alltid den senaste versionen 

som öppnas.  

Ladda upp en ny version 

För att ladda upp en ny version av ett dokument, klicka på rullgardinsmenyn och välj 

“Ersätt”. Välj den nya versionen från din dator eller ditt nätverk genom att trycka på 

“Välj”. 

 

Ladda upp en ny version av en fil.  
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Versionshistorik 

För att se alla versioner av ett versionshanterat dokument, klicka på versionsnumret i 

dokumentlistan eller välj Versionshistorik via menyn för det aktuella dokumentet.  

 

 

Versionshistorik 

 

Klicka på listikonen   och välj Öppna för att ladda ner, visa, uppdatera 

beskrivning eller kopiera den valda versionen. Kopierade versioner kan läggas till 

som nya dokument eller i dokumentsamlingar (professional) 

 

 

Innehållsmeny för versionshistorik 
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Granskning och godkännande 

Granskning och godkännande är två processer som stöds av systemet. 

 

 

 

 

 

Genomförande av en granskning eller godkännande innefattar följande 

huvudmoment: 

1. Starta granskning eller godkännande. 

2. E-postavisering till deltagarna. 

3. Deltagarna granskar eller godkänner (alternativt avslås). 

4. Granskning eller godkännande avslutas. 

 

 

1. Starta granskning eller godkännande 

 

Det finns två sätt att starta en granskning. 

• Via ”Starta granskning…” i menyn för det aktuella dokumentet. 

• Via knappen ”Starta granskning” i fliken Granskningar (fliken nås enklast 

via ”Granskningar” i menyn för det aktuella dokumentet). 

 

Vill man starta en godkännandeprocess är motsvarande menyval/knapp ”Starta 

godkännande”. Det går också att godkänna ett dokument utan att starta en process via 

menyvalet ”Godkänn…”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godkänna utan flöde 

 

 

När man startar en gransknings- eller godkännandeprocess görs följande val:  
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o Väljer ett parallellt eller seriellt arbetsflöde. I ett parallellt flöde får alla 

deltagare dokumentet för granskning/godkännande direkt. I ett seriellt flöde 

får det som står först på listan dokumentet först och nästa personer får 

dokumentet först när den första granskat eller godkänt. 

o Anger om det ska vara tillåtet att uppdatera dokumentet under granskningen 

(detta är inte möjligt för godkännanden). 

o Väljer ut de deltagare som ska granska/ godkänna dokumentet. En 

granskare måste vara en användare med behörighet att läsa det aktuella 

dokumentet. Alla granskare erhåller automatiskt e-postavisering (klicka på 

knappen ”Förhandsgranska meddelande” för att se hur e-postaviseringen 

kommer se ut). 

o Anger ett slutdatum när granskningen ska vara slutförd. En deltagare kan 

dock alltid svara även om angivet datum passerats. 

o Anger instruktioner till granskaren samt lägger till eventuella stödfiler som 

ligger i webbarbetsplatsens dokumentarkiv eller på den egna datorn. 

 

Starta granskningsflöde 

 

 

 

 

 

2. E-postavisering till deltagarna  
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Alla deltagare i en granskning eller ett godkännande får en e-postavisering där de 

ombeds granska eller godkänna (alternativt avslå) dokumentet. 

 

 

 
 

Exempel på e-postavisering till deltagaren 

 

 

3. Deltagarna granskar eller godkänner (alternativt avslår) 

 

Genom att använda länken i mailet blir man skickad vidare in till webbarbetsplatsen. 

Är man inte redan inloggad kommer inloggning begäras. Ett dialogfönster öppnas 

sedan automatiskt och från vilket man kan öppna aktuellt dokument. Det är också i 

den här dialogen man t.ex. anger granskningskommentarer eller lämnar annat 

meddelande.  

 

Samma dialog kan också nås via menyvalet ”Granska” alternativt ”Godkänn/avslå” 

för det aktuella dokumentet. 

 

Observera att vid godkännande kommer man bli tvungen att bekräfta sitt val Godkänn 

eller avslå med att ange sitt lösenord. 
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Exempel där deltagare anger sina granskningskommentarer 
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4. Granskningen eller godkännandet avslutas 

 

Den som startar granskningen kommer få e-postaviseringar så fort någon deltagare 

svarar.  

 

När alla deltagare svarat avslutas granskningen/godkännandet automatiskt. Det går 

att avsluta tidigare, se nedan. 

 

 

 
 

Exempel på e-postavisering till den som startat granskningen  

 

 

Genom att använda länken i mailet alternativt gå till fliken Granskningar för det 

aktuella dokumentet visas status för den pågående granskningen eller 

godkännandet. 
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Exempel på en pågående granskning 

 

  

o Avsluta 

Genom att trycka på knappen ”Avsluta” slutförs en pågående granskning 

(eller godkännande). 

 

Vid godkännande får dokumentversionen status Godkänd. Är den version 

som godkänns en så kallad delversion t.ex. 1.3 ändras versionsnumret till 

nästa huvudversion, i exemplet 2.0. I annat fall ändras inte versionsnumret. 

 

o Ändra 

Man kan under pågående granskning också göra ändringar så som att t.ex. 

lägga till fler granskare som deltagare. Klicka på knappen ”Ändra” för att 

ändra pågående granskning.  

 

o Stoppa 

Man kan också när som helst avbryta en pågående granskning via knappen 

”Stoppa”. 

 

 

Om en dokumentversion granskats eller godkänts kommer det indikeras med 

symbol i mapp- och dokumentvyn.  
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Godkännade/granskningsymboler 
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Det går att hitta dokument som är för granskning och för godkännande samt 

granskade och godkända dokument i avancerad sök genom att söka på status. 

 

 
Sökning på status 
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Visningsfil (Professional) 

En visningsfil är en extrafil som läggs till ett dokument. En wordfil kan t ex ha en 

PDF-version lagrad ”bredvid” sig. En visningsfil läggs till ett dokument via valet 

“Lägg till visningsfil” på dokumentets innehållsmeny. Om ett dokument redan har 

en visningsfil visas val för att ersätta och ta bort visningsfil. 

 

  
Lägga till visningsfil 

 

När du öppnar eller väljer att visa en fil kan du välja om du vill öppna eller visa 

originalfilen eller visningsfilen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Öppna”-dialogen 

 

Visningfiler kan läggas till och tas bort. De visas även vid t ex granskning och 

godkännande.  

 

En visningsfil kan också öppnas genom att klicka på ikonen för visningsfilen, i det 

här fallet en pdfikon. Den visas i separat kolumn utan rubrik.  
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Låsning 

För att förhindra att ett dokument ändras när du arbetar med det är det möjligt att låsa 

det. När en fil är låst kan andra användare ladda ner dokumentet, men de kan inte 

ladda upp eller ersätta det om de inte har administratörsrättigheter. Om du vill låsa 

ett dokument, klicka på listikonen  och välj "Lås". 

 

 

Låsa ett dokument 

För att skriva in en låskommentar, använd egenskapsfönstret. Glöm inte att markera 

kryssrutan för lås och att skriva in en kommentar i textfältet.  

 

  

Skriva en låskommentar.  
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En låsikon  visas nu till höger om filnamnet.  

 

 

Exempel på ett låst dokument med tipsfältet visat. 

 

 

När du flyttar musen över låsikonen visas information om låsning; när filen 

låstes, vem som låste den och ev. låskommentar.  

 

Filen kan bara låsas upp av personen som låst dokumentet och av en administratör. 

För att låsa upp filen, klicka på rullgardinsmenyn och välj ”Lås upp”.  
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Kommentera ett dokument 

Till höger om alla dokument visas en pratbubbleikon . Den gör det möjligt att 

kommentera eller diskutera ett dokument. Genom att klicka på pratbubbleikonen och 

därefter på “Ny kommentar” visas ett blankt kommentarsfält. Skriv in kommentaren 

direkt i fältet. Tryck Spara för att spara kommentaren.  

 

 
Kommentera ett dokument. 
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Dokumentalias 

Att använda dokumentalias är bra om man har ett dokument i sin struktur som man 

vill låta göra tillgängligt från andra ställen i strukturen. Ett dokumentalias fungerar 

som en spegling av det aktuella dokumentet. Ett dokumentalias får symbolen  

efter filnamnet. För att skapa ett dokumentalias i en mapp kopierar man dokumentet 

och väljer sedan ”Klistra in som alias” i innehållsmenyn (högerklicka på aktuell 

mapp i trädet eller  listan) för den mapp där man vill att dokumentaliaset ska ligga.  

 

Via ett dokumentalias kan man läsa och hantera dokumentet som om man kom åt 

det från sin orginalmapp. Några saker är dock inte tillåtna. T.ex. möjligheten att 

hantera behörigheter för dokumentet. 

Dokumentkorgar (Professional) 

Användning av dokumentkorgar är ett bra sätt att t.ex. samla dokument som man 

arbetar med ofta eller som är av en särskild typ. Dokument som samlas i en 

dokument korg kan ligga i vilka mappar som helst.  

 

Dokumentkorg 

 

För att lägga ett dokument i en korg  väljer man ”Lägg dokumentet i en 

dokumentkorg” i innehållsmenyn på dokumentet (högerklick på dokumentet). Man 

kan välja att lägga dokumentet i en befintlig korg eller att lägga den i en ny som då 

skapas samtidigt. Man kan också kopiera ett eller flera dokument och sedan klistra 

in dem i en befintlig korg.  

 

Dokument som ligger i en dokumentkorg kan öppnas precis som om du öppnade det 

från en mapp. 
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Dokumentbilagor (Professional) 

Det går att länka dokument till ett annat dokument som bilagor.  

 

Från innehållsmenyn för huvuddokumentet, välj “Lägg till bilaga…” 

 

  
Lägg till bilaga 

 

“Välj dokument”-dialogen öppnas och det går att välja vilka dokument som ska 

läggas till. 

 

  
Välj dokument 

 

Man kan välja att visa en kolumn med länksymbol som indikerar att dokumentet är 

länkat till andra dokument. Kolumnval görs via kolumnsymbolen uppe till 

höger. 

 

  
 Dokumentlänk 

 

Länksymbolen är likadan för huvuddokument och bilagor. Klick på länken visar 

både vilka bilagor ett dokument har och vilka huvuddokument dokumentet är länkat 

till. 
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Bilagor 

 

Det är möjligt att öppna bilagorna genom att klicka på dokumentnamnet eller att 

navigera till dokumenten genom att klicka på navigationslänksymbolen  . 

 

När dokument som har bilagor exporteras så finns det en extra metadatafil för 

bilagorna och en extra zipfil för bilagefilerna.  

 

 

  
Exportera filer med bilagor 
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Utlåning (Professional) 

Utlåningsfunktionen gör det möjligt att hålla reda på dokument som lånats ut och 

som därmed inte hanteras i den här webbarbetsplatsen. Ett typiskt exempel kan vara 

en byggherre som lånar ut ritningar till ett projekt för att de ska modifieras. 

Modifiering kan äga rum utanför Webforum eller på en annan webbarbetsplats.  

 

Den här funktionen är avstängd som standard. Kontakta Webforum eller en 

återförsäljare för att slå på den.  

 

För att låna ut ett eller flera dokument  - markera dokumenten och klicka på ikonen 

för utlåning  i verktygsraden.  

 

 
Utlåning 

 

Fönstret för “Nytt lån” öppnas och information om det projekt som lånat 

dokumenten kan anges.  

 
Information om utlåningen. 

Som nästa steg får du möjlighet att exportera de utlånade filerna. 



 Webforum Teamwork & Professional Manual 

 Copyright  Webforum Europe AB 82 

 

 
Export efter utlåning 

 

 

Dokumenten markeras därefter som utlånade.  

 
Utlånade dokument 
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Klick på utlåningssymbolen visar information om vem som lånat ut och om lånet.  

 

Klicka på ikonen “Återta utlåning”  för att återta en ulåning och om dokumenten 

inte redigerats. En varningstext visas: 

 

 
Varningstext vid återtagande av utlåning 

 

 

Om dokumenten har ändrats ska istället importfunktionen eller “Ersätt”-funktionen 

användas. Det går då att låsa upp dokumenten och avsluta utlåningen per automatik.  

 

Det går att se de olika lånen genom att klicka på låneikonen i vänsterpanelen.  

 
Lån 
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Det finns ett begränsat antal val i innehållsmenyn för ett lån: 

 
Innehållsmeny för lån 

 

Klicka på lånenumret eller “Öppna” i innehållsmenyn för att se vilka dokument som 

är inkluderade i lånet.  

 
Dokument i ett lån 

 

Det finns också färre val när man arbetar med ett dokument i ett lån: 

 

 
Innehållsmenyn för dokument i ett lån 

 

Gå till orginaldokumentet för att få tillgång till alla olika val för att arbeta med ett 

dokument. 
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Dokumentsamlingar (Professional) 

En dokumentsamling   är en uppsättning dokument som har en specifik version. 

En dokumentsamling skapas genom att klicka på “Ny dokumentsamling” på en 

mapps innehållsmeny.  

 

 
Kontextmenyn för en dokumentsamling 

 

 

 
Dokumentsamling i mappträdet 

 

Om ett dokument uppdateras kommer samlingen fortfarande visa den gamla 

versionen, men det kommer att finnas en symbol brevid dokumentet som varnar att 

det inte är den senaste versionen.  

 

För att lägga till ett dokument i en dokumentsamling är det enklast att kopiera och 

klistra in det, alternativt välja ”Lägg till ett dokument i samlingen” i menyn för 

samlingen. 
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Publicera dokumentsamlingar (Professional) 

En dokumentsamling kan publiceras. Det görs genom att välja “Publicera” i 

kontextmenyn för samlingen 

 

En publicerad samling har en jordglobssymbol. 

 
 

Det är möjligt att lägga till en text som visas då en användare öppnar 

nedladdningssidan för samlingens dokument.  

 

 
Publicera en dokumentsamling 

 

Fliken för registranter innehåller en länk som kan kopieras och skickas till personer 

via e-mail (d v s inte direkt härifrån). Den innehåller också en lista på personer som 

har registrerat sig via den länk som skickats till dem.  

 

Genom att kryssa i “Skicka länk per automatik till nya registranter” får registranter 

direkt en länk till nedladdningsfunktionen. Annars måste funktionen “Skicka 

notifiering” användas.  

 

 
Registranter 
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När registranten klickar på länken så kommer hon till registreringsformuläret.  

 

 
Registreringsformulär 

 

Efter registreringen så skickas en länk till nedladdningsytan (om skicka länk till nya 

registranter är ifylld): 

 
 

 

Ett klick på länken tar registranten till nedladdningsytan. 

 

 
Nedladdningsyta 
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När en person går till nedladdningsytan eller laddar ned ett dokument så visas det i 

publiceringsloggen. Där visas även när dokumentsamlingar publiceras/avpubliceras 

 

 
Publiceringslogg 

Utskriftsbeställning (Professional) 

Det går att beställa utskrifter av dokumentsamlingar. Det görs genom att klicka på 

”Utskriftsbeställning” i innehållsmenyn för dokumentsamlingen. Endast användare 

med full behörighet på dokumentsamlingen kan lägga till utskriftsbeställningar. 

 

 
Innehållsmenyn för en dokumentsamling 
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På fliken för Utskriftsbeställningar  läggs en ny beställning till genom att klicka på 

“Ny utskriftsbeställning”.  

 

 
Fliken Utskriftsbeställning 

 

Det går att titta på en befintlig utskriftsbeställning genom att klicka på 

innehållsmenyn för en beställning.  

 

 
Innehållsmenyn för en utskriftsbeställning 
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Lägga till utskriftsbeställning 

Det finns ett antal fält för att lägga till utskriftsbeställning: 
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Fält för utskriftsbeställning 

 



 Webforum Teamwork & Professional Manual 

 Copyright  Webforum Europe AB 92 

Utskriftsbeställningsformuläret använder information från dig som användare som 

standardvärden. De flesta fälten är självförklarande, men följande fält kräver 

ytterligare förklaringar: 

 

Koperingsbyrå – detta fält är kopplat till de kopieringsbyråer som lagts upp i 

konfigurationen för dokument. Utskriftsbeställningen skickas till kopieringsbyråns 

e-postadress och innehåller en länk till en nedladdningsytan, läs mer nedan.  

 

Distributionslista – det är möjligt att lägga till en distributionslista från 

webbarbetsplatsen eller en specifik dator. Den behöver inte vara i ett visst format. 

 

Ändra instruktioner – Välj de dokument som instruktionerna ska ändas för genom 

att markera dem i listan. Tryck sedan på “Ändra instruktioner per dokument”. Då 

öppnas pop-upfönstret för att ändra instruktioner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ändra instruktioner 

 

Här går det att välja hur dokumenten ska skrivas ut. Tryck ”OK” när du är klar. De 

nya instruktionerna syns i listan.  

 
Utskriftsinstruktioner 
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Slutdatum för nedladdning – Det är möjligt att välja en slutdatum för 

nedladdning. På så sätt kan inte kopieringsbyrån komma åt informationen efter det 

datumet. Datumet kan ändras vid ett senare tillfälle om så behövs. 

 

 
Slutdatum för nedladdning 

 

När du är klar, tryck “Skicka beställning” för att skicka beställningen. 

 

Skicka beställning 

 

Kopieringsbyrån får ett e-postmeddelande med en lank till nedladdningsytan. 

 

E-postmeddelande med nedladdningslänk 
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Genom att klicka på länken kommer du till nedladdningsarean. Där är det möjligt 

att ladda ned beställningen, distributionslistan och dokumenten.  

 

 
Print order download area 

 

Loggen för dokumentsamlingen innehåller information om nedladdade 

beställningar. 

 

 
Dokumentsamlingslogg 

 

Extrahera zipfiler  

Valet “Extrahera filer…” på en zipfils innehållsmeny gör det möjligt att extrahera 

filerna i den. 

 

 

 

Det finns möjlighet att välja till vilken mapp filerna ska extraheras till. Om ingen 

mapp väljs extraheras filerna till nuvarande mapp och en ny folder för dessa filer 

skapas. För att inte skapa en ny folder, välj folder via “Valknappen”. Där går det 

även att välja nuvarande folder för att på så sätt slippa få en ny folder skapad.  

 

 
Extrahera zipfil 
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Om ett dokument som extraheras redan finns fås valet att ersätta befintligt 

dokument eller skapa ett nytt. 

 

 
Ersätta dokument vid extrahering 
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Diskussionsforum 

När diskussionsforumet öppnas finns det en sökfunktion högst upp i vänsterspalten. 

Därunder finns en lista med alla tillgängliga forum. Högerspalten visar de senast 

uppdaterade trådarna, oavsett forum, antalet inlägg och information om det senaste 

inlägget.  

 

 

Sökfunktionen och forumlistan i vänsterspalten, detaljerad information om forumen i 

högerspalten. 

Söka i diskussionsforumet 

Diskussionsforumet har en sökmotor som finns i en enkel och en avancerad version. Du kan välja 

ett diskussionsämne, skriva in fritext och/eller begränsa sökningen genom att välja ett 

datumintervall.  

 

 

Söka i diskussionsforumet. 

Innehållsmenyval 

Via ett Forums innehållsmeny går det att sätta behörigheter, radera och exportera forumet. 

Det är också möjligt att bevaka ett forum på samma sätt som en tråd bevakas. 
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Innehållsmeny 

 

Skapa ett nytt forum  

Klicka på “Lägg till” i vänsterpanelen när du är på startsidan för forum för att skapa ett nytt forum. 

Ge forumet ett namn samt ev. beskrivning. Välj också om användare skall kunna ändra sina egna 

inlägg. Det är också möjligt att avaktivera forum som inte längre används. Sätt behörigheter för 

forum genom att klicka på behörighetsfliken.  

  

 
Nytt forum 
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Trådar 

 

Trådar som tillhör de markerade forumen visas i högpanelen 

  

 

 
 
Trådar i ett forum.  
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Skapa en ny tråd 

För att skapa en ny tråd i ett forum, välj först rätt forum klicka på “Ny”. Därefter kan 

du ge tråden ett namn samt skriva in ett första inlägg. Det går även att bifoga filer. 

Tryck OK för att spara tråden. 

 

  

Skapa en ny tråd 

 

I både inlägg och nya trådar är det möjligt att informera användare och grupper genom 

att skriva “@” i texten. Då visas en lista på användare och grupper att välja från. 

Valda användare får ett e-postmeddelande med innehållet i inlägget. 

 

Det är också möjligt att länka in eller bifoga filer från dokumentarkivet eller den 

lokala datorn.  

 

När en ny tråd skapats kan användare göra inlägg. Det är också möjligt att få e-

mailnotifieringar när någon har svarat på ditt inlägg genom att trycka på ”Bevaka” 

samt att exportera trådar. 

 

 



 Webforum Teamwork & Professional Manual 

 Copyright  Webforum Europe AB 100 

 

Trådar 

Inlägg på internwebben 

Inlägg kan visas på internwebbens förstasida precis som t ex nyheter. Mer 

information om det finns i webbpubliceringsmanualen. 

 

 
Foruminlägg på den interna webbens förstasida 
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Arbetsuppgifter 

Modulen arbetsuppgifter är till för att få struktur på uppgifter som skall utföras. 

Arbetsuppgifter delas in i olika listor. För varje uppgift är det möjligt att ange 

ansvarig, status, prioritet och slutdatum.  Status och prioritet kan uppdateras direkt i 

listan.   

 

 

 

Arbetsuppgifter 

Skapa och hantera listor  

För att skapa en lista, klicka på “Skapa ny lista” och ange ett namn.  

 

 
 

Skapa ny lista 
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Gå till behörighetsfliken för att sätta behörigheter. Behörighetssystemet fungerar 

som i övriga delar av systemet. Behörigheter sätts på listnivå och inte på 

individuella arbetsuppgifter.  

Lägga till och hantera arbetsuppgifter 

Nya arbetsuppgifter läggs till genom att trycka på knappen Ny. Tryck på 

pennikonen  för att öppna en befintlig arbetsuppgift för redigering. Om du bara 

vill titta på en arbetsuppgift utan att ändra räcker det med att klicka på ID-numret.  

 

 
 

Lägga till/ändra arbetsuppgifter 

 

Lägg till nödvändig information och tryck “Spara”. Prioritet visas som ikoner i 

listan. Ikonen   betyder t ex att ett ärende är brådskande och ikonen  betyder 

att ett ärende är lågprioriterat.  

 

Genom att använda filter går det att titta på en delmängd av alla arbetsuppgifter. Det 

går att filtrera på ansvarig, status och prioritet.     

 

 
Filter 

 

Sortering görs genom att klicka på respektive kolumnrubrik.  

 

Det går att ta bort arbetsuppgifter genom att markera kryssrutorna till vänster om 

respektive arbetsuppgift. Tryck därefter på knappen “Ta bort arbetsuppgifter”. 

 

Arbetsuppgifter med slutdatum idag eller bakåt i tiden är rödmarkerade.  

 

Systemet minns senaste vyn när du kommer tillbaka nästa gång. 
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Kalender   

Det finns en kalender som kan användas för att boka och bjuda in användare till 

möten.  

 

Kalendern visas i dags-, vecko- eller månadsvy. 

 
Kalender 

 

Det går att välja vilka användare och grupper som ska få lägga till möten genom att 

klicka på kontextmenyn för kalendern.  
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Klicka på en cell i kalendern för att lägga till ett möte. I mötesfönstret går det att 

sätta start- och slutdatum/tid, välja en plats för mötet och bjuda in personer till 

mötet. Det går också att länka dokument och mappar. 

 

 

 
Mötesdetaljer 
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Användarna som läggs upp som deltagare får automatiskt ett inbjudningsmail som 

de kan svara på och välja om de accepterar eller inte.  

 

  
Välj svar på inbjudan. 

 

 

När möte raderas får de inbjudna e-post med avbokningen. 

 

 

 
 

Om den bifogade filen öppnas är det möjligt att ta bort den från sin kalender genom 

att därefter välja “Ta bort från kalender” i Outlook eller motsvarande 

kalenderprogram.  
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E-post   

Inledning 

E-postfunktionen används för att skicka meddelanden och bifogade filer till 

användare och grupper.  

 

När e-postmodulen öppnas finns det två val i vänsterspalten:  

• Nytt meddelande 

• Arkiv 

 

 

Startsidan för e-postmodulen. 
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E-postmottagare 

Tryck på “Till...”, “Kopia...” eller “Hemlig...”-knapparna för att öppna fönstret med 

användare och grupper. Där är det möjligt att välja mottagare. Klicka på ”+”-tecknet 

för att i stället skriva in e-postadress direkt, t ex till personer som inte är 

webbarbetsplatsanvändare.  

 

E-post till användare och grupper 

För att skicka mail till alla användare, klicka på gruppen “Alla användare” och välj 

knappen med pil till höger för att flytta gruppen till rutan med valda användare. Tryck 

“OK” för att gå tillbaka till meddelandet.  

 

För att ta bort en mottagare öppnas också användar- och gruppfönstret. Markera 

mottagaren och klicka vänsterpil för att ta bort den. Tryck därefter ”OK”.  

 

 

Välja de användare och grupper som skall få e-post. 

Sökfunktionen i användar- och gruppfönstret: 

Sökfunktionen i det här fönstret fungerar på samma sätt i alla delar av systemet.  

 

• Sökningen är inte känslig för stora/små bokstäver 

• Det går att söka med s k wild card, dvs “%” 

 

Hitta grupper:  
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• Skriv in sökkriterier och tryck på sökknappen. Resultatlistan kommer att visa 

alla användare och grupper som uppfyller sökkriteriet.  

• Välj en grupp i rullgardinsmenyn i fältet “Sök efter”. Standardvärdet är ”Alla 

grupper”, vilket betyder att alla användare och grupper visas i sökresultatet.   

 

Hitta användare:  

• Skriv in sökkriterier enligt formatet ”Förnamn, Efternamn”, t ex ”Adam 

Svensson”  

• Det är möjligt att söka bara på förnamn, bara på efternamn eller på del av 

namn.  

• Sökning med sk wildcard “%”, t ex Adam %son ger som resultat alla som 

heter Adam i förnamn och har ett efternamn som slutar på son. 

• För att hitta alla användare i en specifik grupp, välj gruppens namn och tryck 

på “Sök”.  

Ämne och meddelande 

Precis som i andra e-postsystem finns det ett fält för ämne och en separat ruta för 

själva meddelandet. Skall du skicka ett långt meddelande kan det vara lämpligt att 

först skriva det i t ex MS Word eller annat system med stavningskontroll. 

Meddelandet kan sedan klippas in i rutan, dock utan formatering.   



 Webforum Teamwork & Professional Manual 

 Copyright  Webforum Europe AB 110 

Bilagor  

Det finns ingen begränsning på antalet bilagor som kan läggas till ett meddelande. 

Däremot finns det en maxgräns på filstorlek, vanligtvis 1 Mb.  

 

 

Om du behöver skicka större filer, tänk då på att du i stället kan lägga upp 

dokumentet i dokumentarkivet och i stället skicka en länk via e-mail, läs mer 

om detta i beskrivningen av dokumentarkivet.  

 

För att lägga till en bilaga, klicka på någon av bifogalänkarna.  

  
 

Bilagor 

 

Du kan själv välja om dokumentet ska länkas eller om själva filen ska skickas med 

när du väljer ett dokument. Om det finns externa mottagare som inte är 

webbarbetsplatsanvändare bör filen skickas med. 

 

 
Val av dokument 

Skicka e-post 
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När du klickar “Skicka” så skickas meddelandet till alla mottagare. Ett 

bekräftelsemeddelande visas när meddelandet skickats iväg. Meddelandet kommer 

nu att lagras i ditt personliga e-postarkiv (mer information nedan).  

Arkiv 

Arkivet innehåller alla meddelanden som du har skickat. Listan visar ämne och datum 

för varje meddelande. Genom att klicka på ämnesraden visas både mottagare och 

innehåll (text och bilagenamn).  

 

 

Bilagor lagras inte fysiskt i e-postarkivet. Det är bara meddelanden som du 

skickat som visas. Inga andra användare kan se ditt personliga e-postarkiv.  
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SMS 

Inledning 

SMS funktionen används för att skicka textmeddelanden till användare och grupper. 

Hanteringen liknar den för e-post.  

 

När SMS modulen öppnas finns följande två alternativ:  

 

• Skicka SMS till användare och grupper 

• Åtkomst till ditt personliga SMS arkiv 

 

 

Fönster för att skicka SMS. 

SMS-mottagare 

Tryck på “Till” för att öppna fönstret med användare och grupper. Där är det möjligt 

att välja mottagare.   

 

För att skicka SMS till alla användare, klicka på gruppen “Alla användare” och välj 

knappen med pil till höger för att flytta gruppen till rutan med valda användare. Tryck 

“OK” för att gå tillbaka till SMS-fönstret.  
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För att välja en grupp eller enskild användare, använd sökfunktionen som beskrivs 

under E-post ovan. Där beskrivs även hur användare tas bort. 

 

 

 

Det är bara möjligt att välja användare som har angett ett korrekt 

mobiltelefonnummer. Utanför Sverige krävs även landskod.  

Skicka 

Innan du trycker “Skicka” är det möjligt att kontrollera hur många meddelanden som 

kommer att skickas. Det finns en begränsning på 160 tecken per SMS. Om du har 

skrivit fler tecken kommer fler meddelanden att skickas. Längst ned i fönstret finns 

ett fält där antalet tecken och antalet SMS per mottagare framgår.  

 

När du trycker “Skicka” skickas SMS till samtliga mottagare. Du får ett 

bekräftelsemeddelande när SMS har skickats. Själva meddelandet lagras per 

automatik i ditt personliga SMS-arkiv som beskrivs nedan.  

 

Om du som administratör klickar på “Status” i adminmodulen kan du se hur mycket 

pengar som finns kvar att skicka SMS för genom att titta i SMS–saldofältet.  

Arkiv 

Arkivet innehåller alla meddelanden som du har skickat. Listan visar datum för varje 

meddelande. Genom att klicka på datum visas både mottagare och innehåll liksom 

det totala antalet meddelanden. 
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Kontakter 

Kontaktsektionen visar alla användare på webbarbetsplatsen. För att se användare 

som ingår i en specifik grupp, välj gruppen i rullgardinsmenyn.  

 

För att se information om en specifik användare, klicka på namnet i listan. 

 

Det är också möjligt att söka efter användare i sökfunktionen. Den söker på 

användarnamn, e-postadress och företagsnamn. Det är möjligt att sortera på fälten 

namn, e-postadress och företag genom att klicka på motsvarande kolumnnamn. 

Klicka på ”Exportera lista” för att exportera valt urval till Excel. 

 

 

Det går att skicka meddelanden från kontaktlistan. När man har kryssat för en eller 

flera användare kan man klicka på knappen Skicka och välja ”E-post”, ”E-post från 

Webforum” eller ”SMS”. Väljer man ”E-post” öppnas det mejlprogram man har 

installerat på sin dator med de förkryssade användarna i Till-fältet. Väljer man ”E-

post från Webforum” kan man skicka e-post från systemet. Väljer man ”SMS” kan 

man skicka SMS från systemet. Alternativen ”E-post från Webforum” och ”SMS” 

är tillgängliga om dessa funktioner är påslagna för Webbarbetsplatsen och 

användaren har fått behörighet att använda dem. 
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Kontaktinformation  

 

 

För att ändra information om dig själv, klicka på “Min profil” i rubrikraden. 

Bilden är densamma som visas i det övre högra hörnet. Klicka på den bilden 

för att byta bild i hela systemet. 
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Min profil 

Alla användare kan lägga in och uppdatera information om sig själv såvida de har fått 

tillgång till modulen av sin administratör. Andra användare, administratören 

undantagen, kan inte ändra informationen. Du når “Min profil” genom att klicka på 

länken i rubrikmenyn. Du kan nu ändra de fält du vill. 

 

  

“Min profil”-länk i rubrikmenyn. 

 

Fälten förnamn och efternamn är obligatoriska och märkta med en asterisk. Glöm inte 

att ange ett mobiltelefonnummer om du vill kunna ta emot SMS. Ta även med din 

landskod. För Sverige skall numret se ut på följande sätt: +46 7X XXX XX XX. 

 

  

  

Exempel på information i “Min profil”. 
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Aktivitetsrapport 

Aktivitetsrapporten summerar ny information i dokumentarkivet i det tidsintervall 

som respektive användare valt. Informationen, t ex en ny dokumentversion eller en 

ny mapp, skickas till respektive användares e-mailadress. Innehållet i 

aktivitetsrapporten beror på varje användares behörigheter. Om till exempel en grupp 

har tillgång till dokumentarkivet, men den individuelle användaren inte har 

läsrättighet till ett visst dokument, så kommer det dokumentet inte att komma med i 

aktivitetsrapporten för den användaren. Användare som har läsbehörighet får med 

dokumentet.  

 

 

 

 

 

 

Exempel på aktivitetsrapport 

Funktionstillgång 

Administratören kan välja att ge tillgång till aktivitetsrapporten på gruppnivå. Varje 

användare i gruppen kan sedan välja om han/hon vill ha aktivitetsrapporten och i så 

fall hur ofta. För mer information om modul/funktionsbehörighet i kapitlet om 

administration.  
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Användarinställningar 

Tidsintervallet för aktivitetsrapport sätts på användarnivå. För att byta intervall, gå 

till “Min profil” och välj intervall i rullgardinsmenyn för aktivitetsrapport. Tryck 

därefter “Spara”. 

 

 

Tillgången till aktivitetsrapporten styrs av vilka rättigheter de grupper har som 

en viss användare tillhör.  
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Administration 

Bara användare med administratörsrättigheter har tillgång till fliken ”Admin”.  

 

Vänsterspalten ger åtkomst till information och administration av: 

 

• Användare och grupper  

Hantera användare, hantera grupper, importera användare och exportera 

användare 

• Webbarbetsplats 

Kontoinformation, hantera inställningar och visa inloggningshistorik 

Användare och grupper 

Användare 

Användarsektionen används för att hantera användare (lägga till nya, ändra, bjuda in, 

stänga av och ta bort).  

 

Alla användare visas och det går att söka på specifika användare samt uppdatera 

information om dem. Klicka på en användares namn för att komma åt uppgifterna för 

en användare och kunna ändra dessa. 

 

Befintliga användare kan raderas och stängas av. Att stänga av användaren innebär 

att den inte längre kan logga in, men ligger ändå kvar i systemet. En avstängd 

användare räknas inte med i det totala antalet användare på webbarbetsplatsen. En 

avstängd användare kan enkelt aktiveras igen via ”Häv avstängning” i verktygsfältet.  

 

En användare kan ha följande status:  

• Ej inbjuden 

• Inbjudan skickad 

• Aktiv 

• Avstängd 

 

Hantera användare 
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Lägga till och bjuda in användare 

Lägga till användare 

Tryck på “Ny” för att lägga till en ny användare. Förnamn, efternamn och e-

postadress är obligatoriska fält. Användaren kan själv komplettera med ytterligare 

information via “Min profil”.  

 

Om webbarbetsplatsen har modulerna för Project Management påslagna, dvs 

tidrapportering och projektplanering, så finns det även fält för modulspecifika 

behörigheter samt resurskategorier här. Läs mer i manualen för Project Management. 

 

Längst ned på sidan går det att välja vilka grupper och projekt (om 

projektfunktionerna är påslagna) som användaren skall tillhöra. Avsluta genom att 

trycka på “OK”.  
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Lägga till en användare 

 

För att återgå till användarmenyn, tryck ”OK” eller ”Avbryt”. Återupprepa den här 

proceduren för att lägga till fler användare. 
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Bjuda in användare 

När användare har blivit tillagda är nästa steg att bjuda in dem. Välj användare genom 

att kryssa för deras namn.  

 

Tryck på “Bjud in”-knappen längst ned till höger. En dialogruta öppnas och det är 

möjligt att välja språk för inbjudan samt lägga till ett meddelande.  

 

  

Inbjudningsfönstret 

 

Efter att du tryckt ”Skicka” visas ett bekräftelsemeddelande med antalet skickade 

inbjudningar. Status på användarna ändras till ”Inbjudan skickad”.  
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Användarna får ett e-postmeddelande med inbjudan. Inbjudan innehåller en 

inbjudningslänk som de bör klicka på.  

 

  

 

Inbjudningsmail 

 

När användaren klickat på länken öppnas ett fönster där användaren kan acceptera 

inbjudan genom att klicka på ”Fortsätt”.  

 

Ett användarkonto skapas och användarens e-postadress blir till användarnamn. Det 

sista steget är att användaren måste välja ett lösenord. Lösenordet måste vara minst 8 

tecken och minst ett tecken skall vara ett specialtecken, dvs inte bokstäver eller 

siffror. Lösenordet är versalkänsligt.  

 

 

 

Användare väljer sina egna lösenord.  

 

När användaren valt lösenord så kommer han/hon till webbarbetsplatsens startsida. 

Användarens status ändras till “Aktiv”. 

Om användaren redan har ett Webforumkonto 

Om användaren redan är användare på en annan webbarbetsplats så har han/hon redan 

ett användarkonto. Systemet kommer då att fråga om användaren vill koppla detta 
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konto till den här webbarbetsplatsen också. Användaren kan då byta mellan dessa 

arbetsplatser utan att först logga ut.  

Grupper 

Att sätta upp grupper 

När en webbarbetsplats startas bör administratören fundera igenom hur den är tänkt 

att användas och vilka som skall få behörighet till den. Det finns ingen begränsning 

för hur många grupper som kan läggas upp och en användare kan ingå i ett obegränsat 

antal grupper. Det kan vara bra att först göra en lista över användartyper och därefter 

skapa motsvarande grupper.  

 

Lista med grupper 

 

Webbarbetsplatser med moduler för projekthantering påslagna har även 

projektgrupper. Läs mer om hur de fungerar i manualen Webforum Project 

Management. 
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Skapa en ny grupp 

Tryck på ”Lägg till grupp” Ge gruppen ett namn och en beskrivning och bestäm vilka 

moduler som gruppen skall ha tillgång till. Det finns en rullgardinslista för varje 

modul som innehåller de olika behörigheter en grupp kan få för respektive modul. 

Som standard har en ny grupp inga behörigheter. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fönster för att sätta modulbehörigheter samt lägga till/ta bort användare ur gruppen 
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Modulerna och de olika behörigheterna beskrivs nedan:  

 

M O D U L  B E H Ö R I G H E T E R  K O M M E N T A R  

Skyddad webb Ingen åtkomst Användarna kan inte se modulen 
  

 Standardåtkomst Användarna kan se modulen 

Dokumentarkiv Ingen åtkomst Användarna kan inte se modulen 

 Endast visning Användarna kan bara se dokument 
in den inbyggda läsaren. De kan 
inte ladda ned dokument. 

 Standardåtkomst Användarna har standardåtkomst 
till modulen och kan få specifika 
objekträttigheter, se separat 
beskrivning  

 Administratör Användaren har fullständiga 
administrationsrättigheter till 
modulen 

Diskussionsforum Ingen åtkomst Användarna kan inte se modulen 

 Standardåtkomst Användarna har standardåtkomst 
till modulen och kan få specifika 
objekträttigheter, se separat 
beskrivning 

 Administratör Användaren har fullständiga 
administrationsrättigheter till 
modulen 

Aktiviteter Ingen åtkomst Användaren kan inte se modulen 

 Standardåtkomst Användaren har tillgång till 
modulen 

 Skapa ny lista Användaren kan skapa nya 
aktivitetslistor 

 Administratör Användaren har fullständiga 
administrationsrättigheter till 
modulen 

Kalender Ingen åtkomst Användarna kan inte se modulen
  

 Standardåtkomst Användaren har tillgång till 
modulen 

 Administratör Användaren kan administrera 
modulen 

E-mail Ingen åtkomst Användarna kan inte se modulen
  

 Standardåtkomst Användaren har tillgång till 
modulen 

SMS Ingen åtkomst Användarna kan inte se modulen 
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 Standardåtkomst Användarna har tillgång till 
modulen 

Kontakter Ingen åtkomst Användarna kan inte se modulen 

 Standardåtkomst Användare har standardåtkomst till 
modulen och kan se kontakter 

Min profil Ingen åtkomst Användarna kan inte se modulen 

 Standardåtkomst Användarna kan uppdatera 
information om sig själva 

Aktivitetsrapport Ingen åtkomst Användarna kan inte få 
aktivitetsrapporter 

 Standardåtkomst Användarna kan få 
aktivitetsrapporter 

Administration av extern 
webb 
 

Ingen åtkomst Användarna kan inte se modulen 

 Standardåtkomst Användarna har standardåtkomst 
till modulen och kan få specifika 
objekträttigheter, se separat 
beskrivning 

 Administratör Användaren har fullständiga 
administrationsrättigheter till 
modulen 

Administration av skyddad 
webb 
 

Ingen åtkomst Användarna kan inte se modulen 

 Standardåtkomst Användarna har standardåtkomst 
till modulen och kan få specifika 
objekträttigheter, se separat 
beskrivning 

 Administratör Användaren har fullständiga 
administrationsrättigheter till 
modulen 

Administration av webb-
arbetsplats och användare 

Ingen åtkomst Användarna kan inte se modulen 

 

 

Gruppadministratör Användarna har tillgång till 
adminmodulen, men kan bara 
hantera medlemmar i de grupper 
som de har tillgång till, se 
beskrivning nedan.  

 Administratör Användaren har fullständiga 
administrationsrättigheter till 
modulen 

 

Webbarbetsplatser med Webforum Project Management aktiverat har ytterligare val 

för att styra vem som får se och använda tidrapporterings- och 

projektplaneringsmodulerna. Se manualen för Webforum Project Management för 

mer information. 
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Lägga till/ta bort användare till/från en grupp 

Det är möjligt att bestämma vilka användare som skall ingå i en grupp via 

gruppfönstret. Tryck “Välj användare” för att öppna användare & grupp-fönstret. För 

att välja användare, klicka på högerpilen efter att ha sökt fram och markerat dem. 

Tryck därefter OK. För att ta bort användare, markera dem och välj vänsterpil.  
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Avancerade gruppinställningar 

Gruppadministratör 

En gruppadministratör kan lägga till och ta bort användare från de grupper han/hon 

har tillgång till.  

 

Om du vill att användare A och B skall få lägga till/ta bort användare i gruppen 

”Projekt A” måste du: 

1. Skapa en grupp “Gruppadministratörer för projekt A” 

a. Ge gruppen Gruppadministratörsrättigheter, se bilden nedan 

b. lägg till användare A och B till gruppen 

  

Ge en grupp Gruppadministratörsrättigheter 

 

2. Gå till gruppen “Projekt A”  

a. Öppna rättighetsfliken 

i. Lägg till “Gruppadministratörer för projekt A ”-gruppen i 

listan över användare och grupper 

ii. ge gruppen behörigheten ”Uppdatera” 

 

 

 

Ge uppdaterabehörighet på fliken Avancerade inställningar för gruppen “Projekt A” 
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Detaljerad beskrivning av Gruppadministratörer; 

• En gruppadministratör har tillgång till Adminmenyn, men kan bara se 

Grupper och Användare i vänsterpanelen. En gruppadministratör kan t ex 

inte skapa eller ta bort grupper eller ändra gruppens modulbehörigheter. 

• I grupplistan ser han/hon bara de grupper han/hon har rätt att se. Detsamma 

gäller i användarlistan, där syns bara de användare gruppadministratören får 

se.  

• ”Uppdatera” betyder att Gruppadministratören kan lägga till och ta bort 

användare till/från gruppen.  

• ”Läs” betyder att alla användare i gruppen är tillgängliga för en 

gruppadministratör i “Användar & Gruppdialogen”. Det kan vara bra i de 

fall då gruppadministratören inte skall få se alla användare i samtliga 

grupper.  

 
En gruppadministratör kan skapa och bjuda in användare. Gruppadministratören kan 

också ta bort användare, men bara sådana användare som är kopplade till grupper 

administratören har Uppdateringsbehörighet för. 

Gömma grupper för grupper 

 

Som beskrivits i exemplet ovan är det möjligt att begränsa vilka användare och 

grupper som skall få se varandra, t ex då en användare använder användar- och 

gruppdialogen för att sätta rättigheter i dokumentarkivet, forumet eller i 

webbsideadministrationen, eller då E-mail eller SMS skickas..   

 

Eftersom en webbarbetsplats normalt endast är tillgänglig för att begränsad grupp 

användare så är standardinställningen att alla användare kan se all information om 

övriga användare.  

 

Ibland kan det vara nödvändigt att gömma användare och grupper från andra. Till 

exempel, om en extern användare blivit inbjuden till ett företags webbarbetsplats 

kanske du vill ge han/hon möjlighet att se personer i ett visst projekt, men inte alla 

andra. Eftersom standardinställningen är att alla användare kan se en ny grupp är 

det nödvändigt att ändra inställning på alla grupper om de inte skall vara synliga för 

alla.  
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Om vi antar att du driver två projekt, A och B, att det finns externa användare i båda 

projekten och att de bara skall se övriga användare i sina respektive projekt, så 

måste du göra följande under fliken ”Avancerade inställningar”: 

 

• Ta bort läsrättighet för “Alla användare” i gruppen ”Alla användare”. 

Eftersom alla användare ingår i den här gruppen kan alla användare se 

varandra om gruppen har läsrättighet på sig själv. 

• Lägg till en grupp som heter “Projekt A” och lägg till alla 

projektmedlemmar i den här gruppen.  

• Ta bort läsrättigheten för “Alla användare” på behörighetsfliken. Lägg i 

stället till gruppen “Projekt A” i listan och ge dem läsrättighet.  

• Lägg till en grupp kallad “Projekt B” och lägg till alla projektets användare i 

den här gruppen.  

• Ta bort läsrättighet för gruppen ”Alla användare”. Lägg till grupp ”Projekt 

B” och ge den läsrättighet.  

 

  

Avancerade inställningar för gruppen “Projekt A”. Med den här inställningen kan bara 

användare i Projekt A se användarna i sin egen grupp.  

 
Importera användare 
 
Det är möjligt att importera användare från en fil eller från en annan 

webbarbetsplats. Det görs från admindelen av tjänsten under “Importera 

Användare”. 

 

 
Importera användare 
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För att importera användare från en fil – skapa ett excelark med varje användare på 

en separat rad och information om användaren som kolumner. Det går att ladda ned 

en fil som kan användas som mall.  

 

 
Användarimport – exempelfil 

 

Det går också att välja en webbarbetsplats att importera från. Webbarbetsplatser där 

du har tillgång till kontaktfliken eller har adminrättigheter visas. 

 

Välj användare att importera. Användare som redan finns på webbarbetsplatsen 

visas också. De kommer inte att importeras igen om de väljs. 

 

 
Välj användare 

 

Användarna som ska importeras visas och det är möjligt att lägga till dem i en 

grupp. 
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Välj gruppmedlemsskap och avsluta importen 

 

Exportera användare 

Via Exportera användare kan man exportera webbarbetsplatsens användare till en fil 

i MS Excel format. Man kan välja att exportera alla användere eller göra ett urval 

genom att välja en grupp. 

Specialanvändare (endast Webforum Professional) 

Så kallade “Specialanvändare” kan användas för att ge stora grupper användare 

åtkomst till webbarbetsplatsen via ett gemensamt konto. Kontakta Webforum för mer 

information om den här funktionen. 

 

Webbarbetsplatsinställningar  

Konto 

Här visas kontorelaterad information för webbarbetsplatsen så som antal användare, 

diskutrymme och eventuellt SMS-saldo. Information om aktuell 

Webforumåterförsäljare samt webbarbetsplatsens kontaktperson visas också. 

Kontakta er återförsäljare för ändring av kontaktinformation och vid förändringar av 

antal användare och diskutrymme som ni behöver. 
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Kontouppgifter 
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Inställningar 

Här ges möjlighet att: 

• ange webbarbetsplatsens namn 

• ange tidszon 

• ange standardspråk 

• ange namn och e-postadress till supportperson 

• lägga till banner till loginsidan 

• lägga till en webbarbetsplatslogotyp 

• sätta lösenordsinställningar (se nedan) 

• sätta inloggningsbegränsningar (se nedan) 

• välja tid för automatisk utloggning vid inaktivitet (se nedan) 

 

 

 

Webbarbetsplatsinställningar 

 

 

 

Lösenordsinställningar gör det möjligt att välja säkerhetsnivå. Det går att välja både 

lösenordskomplexitet och tidsintervall för lösenordsbyte. 
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Inloggningsbegränsningar (Professional) 

Inloggningsbegränsningar gör det möjligt att begränsa inloggning till vissa IP-

adresser samt att kräva engångskod vid inloggning. Engångskod kan skickas via e-

post eller SMS. 

 

Automatisk utloggning vid inaktivitet 

Denna inställning avgör hur snabbt användare blir utloggade vid inaktivitet. 

Standardinställningen är två timmar. 

 

Inloggningar 

Inloggningshistoriken visar alla användare som har loggat in på webbarbetsplatsen. 

Som standard visas de senaste inloggningarna högst upp i listan.  

 

 

Inloggningshistorik 

Importera från Projectplace 

Det är möjligt att ladda upp filer, foldrar, användare och grupper från Projectplace. 

Kontakta Webforum eller en återförsäljare för mer information. 

Mallwebbarbetsplatser kan skapas och länkas till en huvudwebbarbetsplats. 

Därifrån går det att skapa nya webbarbetsplatser baserat på mallarna.  

Länkningen görs av Webforum, så kontakta Webforum eller en Webforumpartner 

om ni vill använda den här funktionen.    
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Skapa nya webbarbetsplatser 

Nya webbarbetsplatser kan skapas av användare i en grupp med modulrättigheten 

“Skapa webbarbetsplats”.  

  

Modulrättighet Skapa webbarbetsplats  

Användare med den här rättigheten får ett val “Skapa ny webbarbetsplats” längst 

upp i listan under ”Mina webbarbetsplatser”. 

 

Skapa ny webbarbetsplats 

Klick på “Skapa ny webbarbetsplats” öppnar ett popupfönster med möjlighet att 

välja att skapa en webbarbetsplats baserad på en av mallarna i listan. Det är valbart 

om användare ska kopieras eller inte. Det är nödvändigt att ge webbarbetsplatsen ett 

namn samt en adress. Adressen blir sista delen av URL-en som leder till 

webbarbetsplatsen, dvs www.webforum.com/ ”webbarbetsplatsnamnet”. Det går 

också att komma till webbarbetsplatsen via inloggning direkt på webforum.com. 

  

Skapa ny webbarbetsplats 

Den nya webbarbetsplatsen visas i listan över webbarbetsplatser. 

 

http://www.webforum.com/
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Mobilgränssnitt 

Det är möjligt att logga in till en viss webbarbetsplats via ett mobilt gränssnitt. Den 

vanliga inloggningen har webbarbetsplatsens URL/login som adress. Den mobila 

har webbarbetsplatsens URL/mlogin som adress. Det finns en länk till mobil 

inloggning på den vanliga inloggningssidan. Det är också möjligt att logga in via 

adressen m.webforum.com. 

 

 

 
Mobilinloggning 

 

Efter inloggning visas en lista på webbarbetsplatser om inloggning sker från 

m.webforum.com. Annars visas de tillgängliga modulerna för vald webbarbetsplats 

direkt. Klicka på ett webbarbetsplatsnamn för att öppna. 
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Val av webbarbetsplats 

 

Mobilgränssnittet har fyra moduler – dokument, tidrapport, kontakter och ärenden. I 

den här manualen beskrivs dokument och kontakter. Tidrapportering och ärenden 

beskrivs i manualen för Project Management. 

 

  
Modulval 
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Dokument 

Dokument kan visas i lista och via sök.  

Via listan går det att navigera enligt den vanliga folderstrukturen.  

 

 
Dokument - listvy 

 

Sök gör det möjligt att söka på folder- och dokumentnamn. 

 

 
Dokument - Sökvy 
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Klick på en folder öppnar foldern. Klick på ett dokument visar detaljerad 

information om dokumentet. Därifrån är det möjligt att öppna dokumentet. 

Dokument kan öppnas under förutsättning att din enhet kan läsa det filformatet. 

 

 
Dokumentinformation 

 

Mobil Viewer 

Viewern för office- och PDF-dokument fungerar även på mobila enheter. Klicka på 

“Visa dokumentet” på detaljsidan för ett dokument för att öppna det i viewern. 

 

 
Visa dokument i ett mobilt gränssnitt 
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Viewern öppnas och ger möjlighet till zoomning och, beroende på behörighet, till 

utskrift.  

 

 
Mobilt viewergränssnitt 

 



 Webforum Teamwork & Professional Manual 

 Copyright  Webforum Europe AB 143 

Kontakter 

Kontakter finns som modul även i mobilgränssnittet. Det gör det enklare att skicka 

e-post, ringa eller skicka SMS från en smartphone.  

 

 
Mobilgränssnitt för kontakter 
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Support & Kontaktinformation 

Om du har frågor om webbarbetsplatsens verktyg eller funktioner, klicka på hjälp i 

rubrikraden för att komma i kontakt med den som är ansvarig för webbarbetsplatsen.  

 

Vi rekommenderar att du då och då besöker webforum.com och speciellt 

supportdelen av webbplatsen. Här finns information om uppdateringar och nya 

verktyg. Här finns också en avdelning för frågor, FAQ.  

 

Om du inte hittar svaret på din fråga i användarmanualen eller på Webforums 

hemsida får du gärna kontakta ditt lokala supportkontor alternativt den internationella 

supportfunktionen genom att skicka e-mail till support@webforum.com. 

 

Webforum utvecklar kontinuerligt systemet. Kontakta gärna din 

webbarbetsplatsansvarige eller Webforum om du har önskemål och tips, det 

uppskattas! 

 

Webforum Europe AB 

Solna Torg 13, 3tr 

SE-171 45 SOLNA, Sweden 
 

Växel/Försäljning: +46 (0)8 527 400 70 

Support: +46 (0)8 527 400 80 

Fax: +46 (0)8 527 400 40 

 

Webbplats: webforum.com 

 

E-mail 

Allmänt: info@webforum.com 

Försäljning: sales@webforum.com 

Support: support@webforum.com 

 

 

 

 

 

 

http://webforum.com/
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Bilaga 1: Installation av Webforums plugin för 
Internet Explorer och Chrome 

För att kunna använda dra-och-släpp samt redigera online-funktionerna krävs att en 

plugin är installerad på din dator. Pluginen har utvecklats av Webforum och är säker.  

 

Installationsprocedur 

1. Öppna dokumentarkivet, om du inte tidigare har använt dokumentarkivet 

kommer du få en fråga om du vill installera Webforums plugin. Tryck på 

”Installera”. I annat fall, se under 2 nedan. 

2. I övre högra hörnet ser du en länk “Installera Webforums plugin”. Den har 

röd färg om du inte har senaste versionen av pluginen installerad. Klicka på 

länken för att påbörja installationsprocessen och sedan ”OK” i den dialog som 

visas. 

3. Tryck “Run eller Kör” när du blir tillfrågad om du vill köra eller spara filen. 

4. Tryck på “Next eller Nästa” när du får upp “Välkommen till Webforum 

plugininstallation”-skärmen. 

5. Stäng av webbläsaren. (Om du inte gör det nu kommer 

installationsprogrammet be dig göra det senare i processen.) 

6. Följ instruktionerna i installationsprogrammet så är pluginen installerad efter 

några sekunder. 
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Bilaga 2: Detaljerade 
behörighetsinställningar 
(endast engelsk 
version) 

Documents 

O B J E C T  A C T I O N  F U L L  C R E A T E  R E A D  U P D A T E  

Recycle Bin7 -     

      

Folder View properties F  R  

 Edit properties F   U 

 
View 
permissions F8    

 
Edit 
permissions F    

 Add subfolder F C   

 Add document F C   

 Cut (not root) F   U 

 Copy (not root) F  R  

 Paste F C   

 
Delete (not 
root) F    

 View content F  R1  

 
Zip and 
Download F  R  

      

Document2 
View properties 
and content F  R  

 Edit properties F   U 

 
Edit contents 
online F   U 

 
View 
permissions F8   U (own3) 

 
Edit 
permissions F   U (own3) 

 Replace6 F   U 

 Rename F   U 

 Cut F   U 

 Copy F  R  

 Delete F   U (own) 

 Lock F   U 

 Unlock F   U (own4) 
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View old 
versions F  R  

 
Turn version 
control on/off F   U 

 
Edit version 
description F   U 

 
Start 
review/approval F   U 

 
Participate in 
review/approval F  R  

 
Update 
review/approval F   U (own) 

 
View 
comments F  R  

 Add comments F  R  

 
Change 
comments F  

R 
(own5)  

 
Delete 
comments F  

R 
(own5) U (all6) 

 
Zip and 
Download F  R  

      

1. The user also has to have Read access to the document or folder to see it in the list 
2. In additions to these permissions, there is also a “View” permission. View allows a user to 

view the document in the viewer, but he/she cannot print or download it. 
3. Users with Update access to the document can see and update permissions on documents 

they’ve created themselves 

4. Users with Update access to the document can unlock documents they’ve locked 

themselves 

5. Users with Read access to the document can only change/delete comments that they’ve 

created themselves 

6. Users with Update access to the document can delete all comments 

7. Object permissions are not used for the recycle bin. All users can access documents they 

have placed in the bin themselves. Document archive administrators can access all 

documents in the bin. 

8. It’s possible to allow all users with read access to the folder/document to see the permission 

settings.  

Forum 

A C T I O N  F O R U M  AD M I N  

R O L E  
F U L L  C R E A T E  R E A D  U P D A T E  D E L E T E  

Add forum FA      

View forum FA F  R   

View non-active forum FA F     

Edit forum properties FA F     

Edit forum permissions FA F     

Delete forum FA F     

       

Add thread (*) FA F C    

View thread FA F  R   

Edit thread properties FA F   U  

Delete thread FA F    D 
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Add posting (reply) FA F C    

View postings FA F  R   

Edit posting FA F   U  

Delete posting FA F    D 

 

Website Administration 

O B J E C T  A C T I O N  F U L L  C R E A T E  R E A D  U P D A T E  D E L E T E  

              

Web page View in tree F  R   

 Add subpage F C  U  

 Preview (View) F  R   

 Rename F   U  

 Move up/move down F   U  

 Cut1 F   U  

 Copy1 F  R   

 Paste F C  U  

 Delete F    D2 

       

 View content and 

settings 

F   U  

 Edit content and 

settings 

F   U  

 View permissions F     

  Edit permissions F       

           

  Select for start page3 F  R     

 

                                                 
1 Not possible for start pages. 
2 Not possible for start pages. The user needs permission to the function “Public Website 

Administration” or “Protected Website Administration” to delete start pages. 
3 Only applicable to news pages and calendar pages. Compare with logic for section pages, where 

it’s only possible to see section related news and calendar pages. A user should not be able to see 

Swedish news in an English start page. So if a user doesn’t have R permission to news or calendar 

page it will not be visible in the start page, settings tab, where you can see news item and calendar 

events. 


