
 

Användarträff 2017 – önskemål om förbättringar 
Några av de önskemål om förbättringar som framkom vid förra användarträffen har ännu inte 
genomförts och dessa gäller fortfarande: 

• Kunna byta färg på symboler 
• Önskemål om fritextsökning i webbexporten 
• Frasminne vid skrivning av text i anmärkningsfältet 
• Mall för arkivbeskrivning (kommer inom kort) 

Vid årets användarträff lyftes följande önskemål om förbättringar upp: 

• Få en ny symbol som föreställer ett moln 
• För onumrerade symboler bör navigatorn ordna namnen i bokstavsordning enligt ordningen 

uppifrån och ner och sen från vänster till höger 
• Tillgänglighetsanpassa för funktionshindrade, syn, uppläst, färger osv.  
• Möjlighet att hålla reda på vilka handlingstyper som finns (skapas) i vilka IT-system. Anders 

Baurén, Linköpings universitet, tipsade om att om man under förvaring i hanterings-
anvisningar har angett ett IT-system så kan man ju sortera på förvaringsplats i 
dokumenthanteringsplanen i tabellform och på så sätt få fram vilka handlingstyper som finns 
(skapas) i vilka IT-system.  

• Filmerna om VisAlfa uppskattas av många – önskemål om en film om informationssäkerhet. 
Vore även bra med en film om hur man lägger in egna anvisningar. 

• Om man ändrar namnet på ett verksamhetsobjekt på ett ställe ska det automatiskt ändras på 
alla ställen där det aktuella verksamhetsobjektet förekommer (t.ex. om man har stavat fel) 

• Ha med kolumn i hanteringsanvisningar avseende PUL som standard. Anders Danielsson, 
Sydarkivera påminde om den nya dataskyddsförordningen som kommer att ersätta PUL. 

• En smidig lösning i situationen när ”samma” handlingstyp kommer in både på papper och 
elektroniskt (så olika PUL-regler gäller). 

• Önskemål om att kunna avsluta (gråmarkera) handlingstyp även utanför förvaltningsläget. 
Om det kommer att gå att byta färg på symbolerna skulle det kunna vara en lösning. 

Vi på VisAlfa kommer nu att titta närmre på om och hur de framkomna önskemålen kan tillgodoses 
och återkommer längre fram med tidplan för genomförande. 
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