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1 Introduktion till Visual Arkiv 7.0
Visual Arkiv är ett förteckningsprogram som är speciellt utvecklat för att underlätta
dokument- och arkivhanteringen hos företag, myndigheter och organisationer. Myndigheter
och kommunala bolag lyder under offentlighets- och arkivlagstiftningen och ställs därmed
inför hårda lagstadgade krav när det gäller rutiner för dokument- och arkivhantering. Även i
företag och organisationer som inte lyder under offentlighetsprincipen finns stora ekonomiska
och kvalitetsmässiga fördelar med en rationell dokument- och arkivhantering.
Visual Arkiv möter behoven hos moderna, flexibla myndigheter, företag och organisationer
som ställer krav på effektiv dokument- och arkivhantering till en rimlig kostnad.

I Visual Arkiv 7.0 redovisas förvaringen av handlingar enligt allmänna arkivschemat som
serier och volymer medan förvaringen av handlingar för verksamhetsbaserade arkiv redovisas
som handlingsslag och förvaringsenheter. I tidigare versioner har även verksamhetsbaserade
arkiv redovisats som serier i punktnotation och volymer.
I Visual Arkiv 7.0 byter det som i tidigare versioner kallats Handling nu namn till Objekt
I Visual Arkiv 7.0 är det möjligt att bygga en placeringsstruktur till vilken man kopplar
arkiven och handlingarna i arkivförteckningen.
I Visual Arkiv 7.0 skiljer vi på de analoga och det digitala volymerna/förvaringsenheterna och
placeringarna genom att ikonerna för det digitala är gröna.
Visual Arkiv är GDPR-kompatibel. Med anledning av GDPR, den nya
dataskyddsförordningen inom EU har Visual Arkiv utvärderats för att bli GDPR-kompatibel.
Processer och rutiner för behandling av personuppgifter har setts över och funktionalitet som
tydliggör var personuppgifter hanteras har byggts in.
Visual Arkiv har tagits fram för att underlätta för alla som arbetar med att hantera och
strukturera information som uppkommer i en verksamhet. Den nya versionen erbjuder ett
flexiblare sätt att arkivredovisa digitala handlingar samt ett enkelt sätt koppla ihop
handlingsslag, handlingstyper och förvaringsenheter.
Visual Arkiv erbjuder avancerade metoder för återsökning av information och är utvecklat för
att kunna anpassas till kundens specifika krav. Exempel på återsökning är efterfrågan på
dokument som uppfyller vissa kriterier, t.ex. en specifik handling eller samtliga handlingar i
ett visst ärende och som registrerats i Visual Arkiv, handlingar från en viss tidsperiod, av en
viss typ, aktiviteter från en viss avdelning eller person, eller handlingar som förvaras på viss
plats. Kombinationssökningar är också en möjlighet.
Återsökning med hjälp av friextsökning kan också göras i Visual Arkiv. Även i fritextsökning
går sökbegreppen att kombinera med upp till tre olika fält/ord i kombination. Sökträffarna
presenteras överskådligt och det går att skriva ut sökresultaten.
Vi rekommenderar att behov och krav kring återsökning av informationen diskuteras innan
Visual Arkiv tas i bruk. Det är lämpligt att man, t.ex. genom en förstudie, undersöker
organisationens förutsättningar och behov innan övergången till Visual Arkiv sker. En
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förstudiegrupp bör inkludera representanter för olika funktioner inom organisationen.
Exempel på relevanta frågeställningar är:
Vilka är behoven vid återsökning?
Vilka dokument omfattar arkivet?
Vilken identitet bör handlingarna ges för att återsökning ska vara möjlig?
Vem ska utföra återsökningen?
Visual Arkiv är ett kvalificerat hjälpmedel i dokument- och arkivhanteringen. Ett systematiskt
tänkande och en manuell klassificering måste dock föregå användandet av Visual Arkiv. En
konceptförteckning innan registreringen i systemet sker är att rekommendera.
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2 Innan du börjar
2.1 Användarhandbokens struktur
Användarhandboken börjar med en innehållsförteckning som ger dig en bra översikt över
innehållet. Sist i användarhandboken återfinns ett index i alfabetisk ordning. Hänvisningar i
användarhandboken är gjorda som länkar så att du med ett klick kan ta dig direkt till det
avsnittet som det hänvisas till.
2.1.1 Innan du börjar
I kapitel 2 ges praktisk information om menyval och knappar i Visual Arkiv 7.0, teknisk
information, upplysningar om installation samt vart man vänder sig för ytterligare information
och support.
2.1.2 Arkivhantering en översikt
Användandet av förteckningsprogrammet Visual Arkiv ställer krav på vissa förkunskaper när
det gäller dokument- och arkivhantering. För den användare som inte tidigare arbetat inom
detta yrkesområde återfinns därför i kapitel 3 Arkivhantering - en översikt, en kort
introduktion till arbetsområdet.
2.1.3 Den dagliga användningen av Visual Arkiv
Kapitel 4 Programmets uppbyggnad, utgörs av en översikt över programmets uppbyggnad.
Kapitel 5 Första inloggningen beskriver hur man ska göra när man går in i programmet första
gången. I kapitel 7 Systemunderhåll redogörs för de förhandsinställningar som bör utföras
innan själva förteckningsarbetet påbörjas. Kapitel 8-12 beskriver arbetsgången vid
användning av Visual Arkiv samt utskrifter från Visual Arkiv.
2.1.4 Specialfunktioner och säkerhet
I kapitel 15 Leverans beskrivs funktionen Leverans. I kapitel 16 Import- och exportfunktioner
beskrivs ett flertal import- och exportfunktioner som anpassats för de olika behov som finns
när det gäller förteckningsarbete och informationsutbyte medan kapitel 17-20 beskriver
behörighetsnivåer, tillämpning av GDPR, hjälpfunktioner och vård av databasen. I kapitel 21
Kortkommandon återfinns en lista över kortkommandon i Visual Arkiv.

2.2 Hänvisningar i texten
Användarhandboken förutsätter en viss vana vid att använda Windows. När man arbetar med
att registrera uppgifter, t.ex. en ny arkivbildare, förflyttar man sig mellan fälten med TABtangenten. Naturligtvis kan man även placera markören med hjälp av musen.
Övrig nomenklatur:
Inregistreringsfält i gränssnittet på skärmen markeras i manualens text med en understrykning
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Ex: Tid ... ser ut så här på skärmen

Även flikar som manualen refererar till skrivs med understrykning.
Ex: Fliken Sammanfattning ser ut så här på skärmen

När manualen refererar till en knapp på skärmen skrivs detta som <Spara>, vilket på skärmen
motsvaras av

Fönsterrubriker skrivs med kursivstil. Ex. Förteckna - Visual Arkiv har på skärmen
motsvarande rubrik

När det i texten hänvisas till ett menyval skrivs det med fetstil och understrykning
Ex Redigera motsvaras på skärmen av:

2.3

Om menyval, knappval m.m. i Visual Arkiv.

I enlighet med Windows-Standard går det i Visual Arkiv att utföra funktioner på olika sätt.
Vanligtvis utförs kommandon via menyval eller knappval. Man lär sig snabbt att använda
musmarkör och knappar för att göra rätt val. En knapp i ett fönster motsvaras alltid av ett
menyval.
De flesta knappar och menyer är försedda med en understruken bokstav. Om knappen eller
menyvalet är tillgängligt (ej ”gråat”) fungerar ett samtidigt tryck på tangentbordets Alttangent och understruken bokstav som en mustryckning eller som en tryckning på TABtangent för att komma i rätt läge.
Som ett alternativ till dessa windowsfunktioner går även att använda så kallade
kortkommandon. De kortkommandon som finns i Visual Arkiv återfinns i kapitel 21
Kortkommandon.

Programmet sparar inte automatiskt, man måste klicka på <Spara>.
Genom att klicka på menyn Hjälp och välja Om Visual Arkiv 7.0... hittar man
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information om aktuellt versionsnummer av Visual Arkiv, vilken som är aktuell
applikationskatalog m.m. Genom att klicka på menyn Hjälp och välja Manual får man
fram användarhandboken (detta dokument).
2.3.1 Exempel på menyval

I ovanstående exempel är alla val tillgängliga.
Välj t.ex. Arkiv, genom att antingen klicka med musen eller tryck Alt+A (eftersom A är
understruken) för att få ner en lista med menyval.

I exemplet ovan är menyn Arkiv nerdragen.
Nu kan man välja bland de tillgängliga alternativen, antingen genom att klicka med musen,
använda piltangenterna upp/ner och därefter trycka Enter när rätt val är markerat, eller genom
att trycka på den bokstav som är understruken. (Observera att man i en neddragen meny inte
trycker Alt och den understrukna bokstaven).
De övriga möjligheter som framgår i menyn, t.ex. att man kan trycka F5 för Spara/Nytt, är
ett s.k. kortkommando vilket används utan att dra ner menyer eller klicka på knappar.
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2.3.2 Exempel på knappval

I ovanstående exempel är <Spara> gråad och därmed inte tillgänglig.
Knappen <Ta bort> kan aktiveras antingen genom att klicka på den med musknapp eller
genom att trycka Alt+T (eftersom T är understruken). Dessutom finns det för alla knappar
alltid ett motsvarande val under någon av menyerna.
Med knappen <Nytt> kan man göra på motsvarande sätt som för knappen <Ta bort>.
Knappen <Nytt> kan dessutom aktiveras genom att man trycker <Enter>-tangenten. Detta
beror på att denna knapp är s.k. standard-knapp (även kallad Default-knapp) vilket visas
genom att knappen har en mörkare ram runt sig (har fokus). Det kan bara finnas en knapp i ett
fönster som har denna ram. Den knapp som förväntas bli tryckt är vanligtvis standard-knapp.
Detta för att göra det så enkelt som möjligt vid användning.
2.3.3

Kryssrutor

Kryssrutor används när man kan ange mer än ett, t.o.m. alla val, som är möjliga vid respektive
tillfälle. I exemplet ovan har dock användaren avmarkerat valen ”Försättsblad” och ”Historik”
genom att klicka i rutan. Genom att klicka i rutorna en gång till sätter man tillbaka bockarna
igen.
2.3.4 Radioknapp

Till skillnad från kryssrutor så kan man när det gäller radioknappar bara göra ett av de
13 (176)

tillgängliga val som finns. I ovanstående exempel kan man inte klicka i ”Förhandsgranska”
också, klickar man i ”Förhandsgranska” kommer markeringen för ”Skrivare” att släckas.
2.3.5 Rullgardinsmeny

En s.k. rullgardinsmeny är ett fält där man endast kan ange värden från en förutbestämd lista.
Fält som är rullgardinsmenyer har en liten pil i högra sidan. Klickar man på pilen fälls en lista
med de förutbestämda värdena ut. Är det många olika värden (som i exemplet ovan) finns det
en hiss (scroll-bar) i högerkanten så att man kan rulla upp/ner bland värdena.
Det finns flera sätt att välja värde:
 Klicka på pilen i högerkanten så att listan fälls ut och klicka på det värde som önskas.
 När markören står i fältet, rulla bara mellan värdena med piltangenterna på tangentbordet
till dess rätt värde visas.
 När markören står i fältet, skriv den första bokstav som du vet ordet börjar på och tryck på
pil-ner-tangenten på tangentbordet.
2.3.6 Tool-bar/Verktygsfält

En s.k. toolbar – eller verktygsfält på svenska - är de små knappar med bilder på som kan
finnas under menyn i ett fönster. Detta är enbart ett komplement till att utföra kommandon för
att underlätta vissa ofta förkommande val. Alla funktioner som kan utföras genom att klicka
på en knapp i verktygsfältet kan också nås genom ett menyval. Dessutom kan det finnas en
”vanlig” knapp som utför samma sak. Knapparna i verktygsfältet är sådana som man ofta ser
även i andra Windows-program och därför lätta att identifiera. Framgår det inte av symbolen
vad knappen skall utföra så kan man hålla mus-pekaren ovanför så visas strax en liten text
som säger vad den utför för kommando.
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2.4 Teknisk information
Visual Arkiv för Windows är ett arkivförteckningssystem med avancerade sökmöjligheter.
Systemet är utvecklat i samarbete mellan Fujitsu Sweden AB och Region- och Stadsarkivet i
Göteborg.
Arkivförteckningen är hierarkiskt uppbyggd. Från arkivbildare ner till enskilda volymer,
handlingar och förvaringsenheter är kraftfulla sökmöjligheter knutna.
För överföring mellan andra installationer av Visual Arkiv används en Export/Importfunktion.
Det innebär att material kan exporteras/importeras från annan Visual Arkiv-installation via ett
standardiserat format. Arkivdata kan exporteras till den Nationella Arkivdatabasen (NAD)
med överföringsformaten XML/EAC, XML/EAD och till ARKIS II med överföringsformatet
XML/EAD.
I serien IT-stöd för arkivverksamhet ingår dessutom Visual Arkiv Internet och
Förteckningsmodulen.
Visual Arkiv Internet är en webbaserad applikation och kompletterar de övriga IT-stöden på
så sätt att Visual Arkiv Internet passar utmärkt för Intranätlösningar eller publicering på
Internet i de fall kunden vill publicera sina förteckningar på egen hand i egen server eller att
man direkt vill kunna söka på uppgifter som registrerats i databasen för Visual Arkiv.
Är du intresserad av Visual Arkiv Internet läs mer om denna produkt på www.visualarkiv.se
Man kan i Visual Arkiv markera om man inte vill att en uppgift skall vara sökbar och
visningsbar på Internet, t.ex. för att man inte anser sig vara färdig med förteckningsarbetet för
viss arkivbildare eller om uppgifterna är känsliga ur sekretess- eller GDPR-hänseende.

Teknisk miljö för Visual Arkiv
Visual Arkiv är en 32-bitars .NET 4.6-applikation. Det innebär att Visual Arkiv kan köras på
operativsystemen Windows 7/8/10.
Utvecklingsmiljön är Microsoft Visual Studio/Visual Basic
Som databashanterare rekommenderar vi
 SQL Server 2014 eller senare.
 SQL Server Express 2014 eller senare. Express är en förenklad version som är helt
kompatibel och licensfri.
Databasåtkomst sker via ODBC.
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Det verktyg som använts för att skapa de rapporter som finns i programmet är Crystal
Reports som måste installeras på varje klient.
Visual Arkiv 7.0 tar vid installation ca 40 Mb diskutrymme vad gäller applikationsfiler. Kör
man i nätverk kan applikationsfilerna installeras centralt på en nätverksenhet som respektive
användare har läsbehörighet till.
Databasen genereras initialt till 100 Mb.
Kravet på diskutrymme växer naturligtvis kraftigt då uppgifter läggs in. Ett stort arkiv kan ta
upp till 5 Gb i anspråk. Vid så stora arkiv är det dock ofta frågan om flera användare i
nätverksmiljö och databasen ligger då ofta på en filserver där utrymmet vanligen är mindre
begränsat.
Vid leverans av Visual Arkiv medföljer även ett dokument ”Visual Arkiv – Teknisk
beskrivning”. Vill du veta mer läs vidare i detta dokument.

2.5

Installation

Installationen av Visual Arkiv är relativt enkel men kräver att den som gör installationen är
administratör. Detaljerade instruktioner finns i installationsanvisningarna och hämtas på
Visual Arkivs webb.

2.6

Nyttjande, support och information på Internet

Nyttjanderätt, underhåll samt teknisk- och användarsupport ingår i programlicensen till en
årlig avgift.
Supporttelefon (telefonsvarare)
tel. 0707 937 443
E-post visual-support@se.fujitsu.com
Produktinformation
Information om Visual Arkiv 7.0 och övriga produkter från Fujitsu Sweden AB relaterade till
Visual Arkiv presenteras på vår hemsida www.visualarkiv.se
Där finns allmän information om Visual Arkiv med kringprodukter och tjänster samt
information riktad direkt till våra kunder.
Under menyval För kunder kan man kopiera hem senaste uppdatering av programmen i
serien. Samtliga Visual Arkiv-kunder har ett eget ”användarkonto” och kan logga in här.
Kontakta visual-support@se.fujitsu.com om du behöver information om inloggningsuppgifter
till ”För kunder”.
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3 Arkivhantering - en översikt
3.1 Några moment i dokument- och arkivhanteringen
En effektiv dokument- och arkivhantering förutsätter god kännedom om arkivbildarens
verksamhet och en planering av dokumenthanteringen inom organisationen. Dessutom
förutsätts att det finns arkivprinciper som organisationen följer. Visual Arkiv stödjer ett antal
olika förteckningsprinciper som översiktligt behandlas nedan. Att planera
dokumenthanteringen innebär att känna såväl organisationens verksamhet som de handlingar
som används i organisationens olika verksamhetsområden. Är arkivbildaren en offentlig
förvaltning krävs rutiner för registrering (diarieföring), hantering, förvaring, arkivering och
gallring av myndighetens allmänna handlingar. En dokumenthanteringsplan är ett bra
instrument för att planera, dokumentera och bibehålla den ordning och sökbarhet i
handlingsbeståndet. Om organisationen har en dokumenthanteringsplan som baseras på
verksamhetens strukturer kan denna plan läggas till grund för en arkivförteckning i Visual
Arkiv.
Här följer några viktiga steg i arbetet med att ta fram en dokumenthanteringsplan:
1) Verksamhetsanalys – kartläggning av verksamhetsområden och processer
Förutsätter en analys av arkivbildarens olika verksamheter. Analysen bör innefatta
arkivbildarens samtliga verksamhetsområden. När verksamheten analyseras framträder en bild
av arkivbildarens organisation och den struktur som verksamheten ska klassificeras i.
2) Inventering av handlingar i verksamhetens definierade strukturer
Uppgiften är nu att i verksamhetens olika delar kartlägga de handlingstyper som används.
Eftersom IT-stöd finns för att stödja, sköta eller kontrollera verksamhetsprocesser i
organisationen är organisationens IT-stöd en förvaringsmiljö för handlingar. Därför måste
också IT-stöden ingå i inventeringen.
3) Gallringsutredning
I en gallringsutredning utreds och värderas betydelsen av de handlingstyper som förekommer
och gallringsfrister föreslås. Bedömningar i gallringsutredningen bör baseras på kännedom
om verksamhetens behov, behov från verksamhetens intressenter samt på kunskap om den
lagstiftning som styr verksamheten och om det eventuella forskningsintresse som finns kring
handlingar som används i verksamheten.
4) Inventering av IT-stöd
De IT-stöd som arkivbildaren använder sig av kan både vara lokala i sin omfattning eller ingå
ett större sammanhang där information delas och överförs mellan verksamheter och
organisationer. En inventering av handlingstyper i organisationens olika IT-stöd kan
lämpligen inventeras utifrån följande frågeställningar:


Namn på IT- system? (system = informationslagring/databas)



Verksamhetstid fr.o.m. (Har funnits i verksamheten sedan...)



Vilken information finns i systemet (Vad)?
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Vilka verksamhetsfunktioner, processer intressenter samlar in bearbetar, söker ut och
använder information i systemet (Vem)?



I vilka syften används informationen (Varför)?



Samverkar systemet med andra system genom informationsöverföring? Vilka system?
(Hur)?

3.1.1 Verksamhetsbaserad arkivredovisning
Verksamhetsbaserad arkivredovisning gör det möjligt att förstå sambanden mellan verksamhet
och handlingar, överblicka handlingsbeståndet, söka och ta fram handlingar samt hantera och
förvalta handlingar.

Finns en dokumenthanteringsplan där klassificeringen av verksamheten sker efter en
processbaserad struktur kan dokumenthanteringsplanens klassificeringsstruktur bilda grund
för ett arkivschema i Visual Arkiv. Viktiga samband mellan dokumenthanteringsplanen och
arkivförteckningen får då dokumenteras i arkivförteckningen.
I Visual Arkiv 7.0 finns uppgifter om både handlingarna och om deras fysiska förvaring i
form av förvaringsenheter. Arkivförteckningen upprätthåller sambanden mellan dessa
uppgifter och återsökningen har anpassats till informationens rörlighet så att handlingarna ska
kunna sökas och tas fram över tiden.
I Visual Arkiv 7.0 registreras i arkivredovisningen även uppgifter om bevarande, gallring,
sekretess och andra uppgifter som behövs för en god arkivhantering. Visual Arkiv 7.0 stödjer
också användandet av punktnotation.

3.1.2 Allmänna arkivschemat
En sedan länge använd princip för arkivredovisning är Allmänna arkivschemat som i regel
handlat om att arkivbildarens arkiv ordnats upp i efterhand och förtecknats enligt en
förteckningsplan som bygger på följande huvudgrupper:
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
Ö

PROTOKOLL
ARKIVKOPIOR AV UTGÅENDE SKRIVELSER
DIARIER
LIGGARE OCH REGISTER
INKOMNA HANDLINGAR, KORRESPONDENS
HANDLINGAR ORDNADE EFTER ÄMNE
RÄKENSKAPER
STATISTIK
KARTOR OCH RITNINGAR
FOTOGRAFISKA AVBILDNINGAR
TRYCK
ÖVRIGA HANDLINGAR
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Efter Riksarkivets krav och rekommendationer har serierubrikerna H, J, K och L på senare tid
inte kommit att användas för statliga myndigheter. Genom RAFS 2008:4 har nya föreskrifter
tagits fram som innebär att myndigheternas handlingar ska klassificeras och förtecknas efter
verksamhetens processer. Dessa föreskrifter gäller för de statliga myndigheterna och det
allmänna arkivschemat lämnas därmed som huvudsaklig förteckningsprincip.

3.2 Lagstiftning
I arkivlagen (1990:782) slås fast att ”myndigheternas arkiv är en del av det nationella
kulturarvet”. Förutom arkivlagen regleras myndigheternas dokument- och arkivhantering av
bl.a. Tryckfrihetsförordningen där principerna för handlingsoffentligheten uttrycks, samt
Förvaltningslagen och Sekretesslagen. Arkivbildningen i företag, organisationer och hos
privatpersoner påverkas inte av ovan nämnda lagstiftning, utan regleras i stället av bl.a.
Preskriptionslagen, Bokföringslagen, Aktiebolagslagen och taxeringslagarna. Exempel på
andra lagar som påverkar arkivhanteringen är personuppgiftslagen, datalagen, lagen om
anställningsskydd samt arbetsmiljö- och arbetstidslagarna.
För myndigheter är upprättandet av en arkivförteckning lagstadgat genom arkivlagen. Många
organisationer och företag upprättar på frivillig bas arkivförteckningar då detta är ett
oöverträffat hjälpmedel för att återsöka information.

3.3 Centrala begrepp
Accession

Accessionsliggare
Accessionsnummer
Akt
Allmän handling

Allmänna arkivschemat

Tillväxt eller förvärv i ett arkiv. Förvärven förtecknas
traditionellt i en accessionsliggare. Accessionen kan mätas i
t.ex. hyllmeter, antal rullar mikrofilm eller i MB, GB, TB
för digitalt material.
Löpande förteckning av nyförvärv (accessioner)
Unik identifierare som tilldelas nyförvärv i ett arkiv
Sammanhållna handlingar i ett ärende.
Handling som har inkommit till eller upprättats hos en
myndighet (och som förvaras hos en myndighet). Allmänna
handlingar är normalt offentliga men kan ibland vara
sekretessbelagda.
Förteckningsplan med fasta huvudavdelningar enligt vilken
arkiv struktureras, ordnas och förtecknas.
Allmänna arkivschemat (A-Ö).
A protokoll
B handlingar som uppkommit på myndigheten, utgående
handlingar
C diarier och diarieregister
D liggare, förteckningar, matriklar, inventarieregister o.
dyl.
E korrespondens, inkommande handlingar
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F
G
H
J
K
L
Ö

Arkiv

Arkivbeskrivning

ämnesordnade handlingar
räkenskaper
statistik
kartor och ritningar
foton
tidningsklipp
övriga handlingar

Ett sammanhållet bestånd av handlingar härrörande ur en
myndighets, ett företags eller en enskild persons
verksamhet. Arkiv utgörs i vanliga fall av volymer
(kartonger, mappar, inbundna böcker, digitala
lagringsenheter m m). I dessa volymer finns dokument med
data och information.
En beskrivning av en arkivbildares arkiv, arkivbildning och
arkivverksamhet.
Beskrivningen ska ge en överblick över hanteringen av de
allmänna handlingarna och hur myndigheten är organiserad.
Beskrivningen ska utgå från dess arbetsuppgifter och
organisation och redovisa dessa så att den som söker
information kan göra sig en föreställning om vilka
handlingstyper som alstras.
Offentlighets- och sekretesslagen anger att beskrivningen
ska innehålla följande:
1. myndighetens organisation och verksamhet i syfte
att underlätta sökande efter allmänna handlingar,
2. register, förteckningar eller andra sökmedel till
myndighetens allmänna handlingar,
3. tekniska hjälpmedel som enskilda själva kan få
använda hos myndigheten för att ta del av allmänna
handlingar,
4. vem hos myndigheten som kan lämna närmare
upplysningar om myndighetens allmänna
handlingar, deras användning och sökmöjligheter,
5. vilka bestämmelser om sekretess som myndigheten
vanligen tillämpar på uppgifter i sina handlingar,
6. uppgifter som myndigheten regelbundet hämtar från
eller lämnar till andra samt hur och när detta sker,
7. myndighetens rätt till försäljning av
personuppgifter.

Arkivbildare

Myndighet, företag, förening, annan organisatorisk enhet,
20 (176)

Arkivbildningsplan
Arkivera
Arkivförteckning

Arkivhandling

Arkivinstitution
Arkivlagen

Arkivmyndighet

Arkivredogörare

Arkivredovisning
Arkivreglemente

Arkivschema

Arkivtyp
Arkivvård
Avställning

släkter eller enskild person genom vars verksamhet ett arkiv
uppstår.
I stora organisationer utsöndras ibland i flera arkivbildare.
Kommunens olika myndigheter brukar i regel vart och ett
ses som egna arkivbildare.
Plan som styr organisationens arkivering, registrering och
gallring. Detsamma som dokumenthanteringsplan.
Tillföra arkivet handlingar.
Ett sökmedel där ett arkivs innehåll redovisas, vanligen
systematiskt i serier och volymer. En arkivförteckning kan
vara uppställd enligt allmänna arkivschemat eller vara
processbaserad.
Handling som upprättats av eller inkommit till en
arkivbildare som ett led i dennes verksamhet och som har
arkiverats.
Administrativ funktion eller institution som har till uppgift
att förvara och vårda arkiv.
Arkivlagen (1990:782) är en svensk lag som anger de
grundläggande bestämmelserna för hur de svenska
myndigheterna och andra statliga och kommunala
beslutande församlingar ska sköta sina arkiv.
Myndighet med uppgift att utöva tillsyn över andra
myndigheters arkiv och arkivverksamhet, samt med rätt att
överta arkiv.
Tjänsteman hos arkivbildare med uppgift att utföra främst
praktiska moment inom arkivverksamheten exempelvis
arkivläggning, dokumenthanteringsplanen, gallring och
leveranser.
Samlingsbegrepp för arkivbeskrivning och arkivförteckning
Landstingens och kommunernas egna
tillämpningsföreskrifter för arkivlag som reglerar
ansvarsfrågor kring arkiv och dokumenthantering. Detta
begrepp börjar allt mer fasas ut till förmån för respektive
kommun/landstings nomenklatur för styrande dokument.
Redovisningen av arkivbestånden bygger vanligen på någon
form av arkivschema eller förteckningsplan, t.ex. det
Allmänna arkivschemat från 1903. För vissa typer av arkiv
används andra scheman, t.ex. Kyrkoarkivens
förteckningsplan. Det svenska Riksarkivet har beslutat att
statliga myndigheter ska gå över till verksamhetsbaserad
arkivredovisning, (RA-FS 2008:4), vilken trädde i kraft den
1 januari 2009.
Det finns statliga och kommunala arkiv och enskilda arkiv
t.ex. folkrörelsearkiv, näringslivsarkiv
Organisera, redovisa, skydda, avgränsa, gallra och bevara
arkiv.
Uttagande av redan arkiverade handlingar ur en ordning för
att arkivera dem i en annan ny ordning för slutlig
långtidslagring. Förekommer exempelvis i ett
personaldossiésystem där avställning sker vid uppsägning
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Bestånd
Bevara
Databärare
Depå

Diarienummer

Diarie-/dossiéplan
Diarium

Dokumenthantering

Dokumenthanteringsplan

Dossié
EAC

EAD
E-arkiv
Enskilda arkiv
Etikettinformation
Folkrörelsearkiv
Föreningsarkiv

Försättsblad

Förteckna

eller pensionsavgång.
Ett arkivs innehåll. I Visual Arkiv är rapporten Bestånd en
förteckning över alla registrerade arkiv och arkivbildare.
Arkivera handlingar för all eller viss framtid.
Fysiskt underlag för handlingar eller information t.ex.
papper, magnetband och hårddisk.
Det huvudarkiv som arkivbildares handlingar tillhör. I varje
depå ingår ett antal arkiv. Betecknar i regel den byggnad
där arkivhandlingarna förvaras men även andra betydelser
förekommer t.ex. organisatoriska eller förvaltningsmässiga.
Typ Kommunarkivet i Xstad
Olika ärenden åtskiljs i diariet genom att de tilldelas
diarienummer i löpande kronologisk ordning alltefter det de
införs i diariet. Det finns olika typer av diarier och därmed
diarienummer.
Systematisk plan för klassificering av ärenden för
registrering och arkivläggning efter ämne (dossiéer).
Kontinuerlig förteckning över inkomna och/eller utgående
handlingar för att hålla koll på myndighetens ärenden. Det
finns olika diarier skrivelsediarier/ärendediarier mm.
Handhavandet av handlingar d.v.s. att på ett effektivt och
systematiskt sätt skapa, ta emot, bevara, använda och gallra
dokument.
Hanteringsanvisningar för verksamhetens alla
förekommande handlingar d.v.s. hur de ska hanteras,
bevaras och gallras. Detsamma som Arkivbildningsplan.
Sammanhållna handlingar eller akter i samma ämne.
Datamodell och utbytesformat i XML för arkivbildare
baserad på ISAAR-CPF.
Datamodell och utbytesformat i XML för
arkivbeskrivningar och förteckningar baserad på ISAAD-G.
Arkiv för elektroniskt bevarande, hantering och återsökning
av digital information
Arkiv från privatpersoner, släkter, föreningar, företag, byar
och gårdar
Text på etikett för utskrift att sätta på fysiska
förvaringsenheter
Se Föreningsarkiv
Arkivinstitution som tar hand om arkiv från föreningslivet.
Där finns handlingar från bl.a. fackföreningar, politiska
organisationer, frikyrkor, nykterhetsorganisationer och
idrottsföreningar.
Det första blad som sätts i t.ex. en pärm och visar
arkivbildarens namn. Därefter följer Innehållsförteckning
och Förteckningsblad.
Systematiskt registrera handlingar i volymer och serier
enligt en förteckningsplan t.ex. allmänna arkivschemat eller
process/verksamhetsbaserad informationsredovisning.
Upprätta en förteckning över det som finns i ett arkiv, vad
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Förteckningsblad
Förteckningsplan

det innehåller och var det finns någonstans
Lista över innehållet i en serie, dvs. de volymer som ingår.
Systematisk plan för att förteckna arkiv t.ex. allmänna
arkivschemat eller process/verksamhetsbaserad
informationsredovisning. Upprättad vid utredning av ett
arkivs tillkomst och historia.

Förvaringsenhet

Samlingsbeteckning för handlingsmängd som avgränsas
genom sitt förvar t.ex. handlingar i arkivbox, filer på
hårddisk och video på optisk skiva.

Gallra

Förstöra allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna
handlingar. Att gallra innebär alltid informationsförlust och
måste föregås av ett gallringsbeslut. Vid gallring av
elektroniska handlingar tas filerna bort så att de inte kan
återskapas.
Se Riksarkivets definition som gäller för statliga
myndigheter nedan:
Vid överföring av allmänna handlingar till annan databärare
räknas det som gallring, enligt Riksarkivets definition, om
överföringen medför:


informationsförlust



förlust av möjliga informationssammanställningar



förlust av sökmöjligheter eller



förlust av möjligheten att fastställa informationens
autenticitet

För kommuner/ landsting gäller att respektive fullmäktige
beslutat att detta ska likställas vid gallring.
Gallringsbeslut

Formellt fastställande av arkivmyndighet att
handlingar/uppgifter skall eller får förstöras.

Gallringsframställan

Förslag från arkivbildare om gallring av allmänna
handlingar, som sedan leder till ett gallringsbeslut från
arkivmyndigheten.

Gallringsfrist

Tid som ska förflyta innan beslutad gallring verkställs.

Gallringsregler

Den som söker information bör genom beskrivningen få
kännedom om vilka typer av handlingar som gallras och på
vilka beslut gallringen baseras. Det kan ske antingen direkt,
genom att gällande gallringsbeslut biläggs, eller genom en
hänvisning till myndighetens dokumenthanteringsplan.
Dataskyddsförordningen, eller GDPR efter engelskans
General Data Protection Regulation, är en europeisk
förordning med syftet att stärka skyddet för levande, fysiska
personer inom Europeiska unionen vid hantering av

GDPR
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Geografisk hemvist

Handling

Handlingsslag
Handlingsslag – Grupp av
handlingsslag

Handlingstyp

Historik
Informationsredovisning

Innehållsförteckning
Intensivdataområde
Koncept
Klassificeringsstruktur
Leverans

Leveransreversal
Liggare
Medium
Metadata

NAD

personuppgifter.
Arkivbildaren är knuten till en geografisk hemvist t.ex. en
kommun eller församling (kod och plats enligt Statistiska
Central Byrån)
Framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan
läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med
hjälp av tekniskt hjälpmedel. Jämför dokument.
Handlingsslaget är mängden av handlingar som tillkommer
i en process. t.ex. inspektionsärenden och bidragsärenden.
Om flera handlingsslag bildar en grupp av handlingsslag,
ska följande uppgifter anges om gruppen:
- unikt namn på gruppen,
- om behövligt, unik beteckning på gruppen,
- namn och beteckning på ingående handlingsslag och
- beskrivning av gruppens organisation.
Allmänna råd. Här avses grupper av handlingsslag som
förvaras tillsammans, t.ex. samtliga ärendeakter i
registrerings ordning eller dossierer i objektsordning. Om
ett stort antal handlingsslag ingår i gruppen kan dessa
redovisas på en särskild lista till vilken samband upprättas.
Handling som tillkommer genom att en aktivitet genomförs
upprepat t.ex. aviseringsmeddelanden och
ansökningshandlingar.
Beskrivning av arkivbildarens utveckling över tid.
Verksamhetsbaserad (eller processbaserad)
arkivredovisning innebär en informationsredovisning
istället för arkivredovisning. Det ska återspegla
myndigheters dagliga informationshantering i sin
verksamhet.
Visar en översikt över samtliga serier som förtecknats inom
respektive arkiv.
Geografiskt område, inom vilket arkivhandlingar ska
bevaras i större omfattning än i andra områden.
Arkivexemplar av utgående handling.
Struktur som representerar verksamheten och som används
för klassificering av handlingsslag.
Förteckning av alla inleveranser till arkivet. Det finns en
avancerad del (Plus) och en förenklad del (Classic) i Visual
Arkiv. I den avancerade kan man även registrera och hålla
ordning på planerade leveranser.
Följesedel vid leverans av arkivhandlingar.
Bok med förteckningar över exempelvis personal eller
inventarier.
Medel och metoder för framställning, överföring och
lagring av handlingar.
Data om data. Det kan vara information om t.ex. ett foto
såsom filformat, när bilden togs, info om motivet, fotograf,
osv.
Nationell Arkiv Databas. Databas med uppgifter om de
flesta arkiv som förvaras vid olika arkivinstitutioner i
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NAD-kategori
Näringslivsarkiv
Objekt
Proveniens
Proveniensprincipen

Process

Processbaserad

Processbeskrivning

PUL

Rensa
Reversal
RA-FS
Sekretess

Serie

Serierubrik
Seriesignum
Signum
Struktur

Sverige.
Namn på verksamhetskategorier definierad av Riksarkivet
Arkivinstitution som tar hand om arkiv från privata företag.
Enskild enhet som har arkivbelagts
Handlingars ursprung.
Den princip enligt vilken ett arkiv sammanhålls som en
enhet och ordnas i enlighet med arkivbildarens organisation
och verksamhet. Det betyder att man i efterhand inte blanda
handlingar från olika arkiv med varandra, eller att man gör
ändringar i hur handlingarna var organiserade från början.
En avgränsad följd av aktiviteter som leder till ett resultat
och som förekommer upprepat i verksamheten, t.ex.
handlägga en ansökan om bidrag.
En särskild princip för informationsredovisning som utgår
från att handlingar ska beskrivas i de verksamhetsprocesser
där de används (för begrepp se RAFS (Riksarkivets
författningssamling) 2008:4)
Processbeskrivningar ger en förenklad bild av verkligheten,
en beskrivning av vad myndigheten gör. Enligt Riksarkivets
föreskrifter ska en processbeskrivning innehålla vad som
initierar och avslutar processen och de vanligaste
aktiviteterna.
Personuppgiftslagen (SFS1998:204) ersätts av GDPR som
tar hänsyn till den snabba teknikutvecklingen sedan PUL
trädde i kraft 1998.
Avskilja handlingar/uppgifter som inte är allmänna och som
inte skall arkiveras.
Kvittens på en inleverans
Riksarkivets generella föreskrifter som publiceras i
Riksarkivets författningssamling.
Undantag från principen att allmänna handlingar ska vara
offentliga. Sekretess gäller exempelvis inom sjukvården,
socialtjänsten och folkbokföringen. Vilka
sekretessbestämmelser som gäller i olika fall regleras av
Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400).
Ett antal arkivvolymer som hör ihop genom att de har
samma funktion (t.ex. protokoll) eller genom att de handlar
om samma ämne. Serien har alltid en viss kodbeteckning. I
allmänna arkivschemat kallas detta seriesignum, t.ex.
”A1a”. I den verksamhetsbaserade arkivförteckningen
uttrycks seriestrukturen genom punktnotation, t ex 1.1.1.
Serien består i sin tur i regel av volymer.
Titel på serie.
Kodbeteckning för serie enligt förteckningsplan eller
arkivförteckning t.ex. A 1.
Kombination av bokstäver och siffror som används för att
beteckna serier och volymer i ett arkiv, t.ex. A2:5
Ett system av enheter och dessas inbördes förhållanden.
Såsom att en arkivbildare har flera serier och en serie består
av flera volymer.
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Strukturenhet

Volym
Volymförteckning
Volymsignum
Verksamhetstyp
Ämnesordning

Samlingsbeteckning för klassificeringsstrukturens delar
oavsett vilken nivå de tillhör. En strukturenhet kan bl.a.
vara ett verksamhetsområde, en processgrupp eller en
process, beroende på enhetens placering i strukturen.
Fysisk enhet för förvaring av arkivhandlingar.
En överblick över vilka volymer som ingår i en aktuell
serie.
En volyms kodbeteckning, bildad av seriesignum och
volymnummer enligt arkivförteckningen.
Typ av verksamhet som bedrivs. Väljs för respektive
arkivbildare i Visual Arkiv.
Arkivläggning efter ämne.

3.4 Informationsåtersökning
Arkivförteckningen fungerar som sökingång vid återsökning av information i arkivet. Redan
vid förtecknandet bör användaren ta ställning till vilka behov av återsökning som ska
tillfredsställas. Är det historisk forskning som främst ska utföras? Vilken lagstiftning är
arkivbildaren skyldig att följa? Hur detaljerad måste fritextsökning vara? Behöver det
enskilda dokumentet kunna återfinnas eller kanske endast en viss kategori handlingar? Ska
man kunna söka på årtal, handläggare, väg, fastighetsbeteckning, avdelning, exakt datum eller
annan information?
I arkivet finns ofta särskilda återsökningssystem t.ex. diarium eller förteckning över ritningar.
Bestäm hur dessa bäst används tillsammans med Visual Arkiv så att dubbelarbete undviks och
bästa möjliga återsökningsfunktioner uppnås.
Om det finns gallringsbart material bland handlingarna förtecknas dessa vanligen inte i
arkivförteckningen men dessa förekommer i regel i en dokumenthanteringsplan. Handlingarna
placeras på särskild plats i arkivet i avvaktan på gallring. En hänvisning till plats kan göras i
Visual Arkiv så att handlingarna lätt återfinns fram till datum för gallring. När det gäller
myndigheter krävs ett gallringsbeslut för att kunna gallra allmänna handlingar. En
dokumenthanteringsplan som beslutats av behörig nämnd eller styrelse utgör en bra hjälp i
gallringsarbetet.

3.5 Databärare
Vid förteckningsarbete är det viktigt att känna till att inte bara traditionella pappershandlingar
utgör arkivet. Papper är bara en av många databärare som används för informationsöverföring
och informationslagring. Exempel på andra databärare är mikrofilm, hårddiskar, magnetband,
fotografier disketter, USB-minnen, filsystem och e-arkiv. Val av databärare görs bl.a. utifrån
hur länge handlingen ska bevaras. För statliga myndigheter gäller Riksarkivets krav (se
Riksarkivets författningssamling). I myndigheters arkivförteckningar ska alla allmänna
handlingar som tillhör arkivet redovisas. Vid inventering av arkivmaterial är det därför viktigt
att hantera även andra typer av databärare vid sidan av pappershandlingar.
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4 Programmets uppbyggnad
Förteckningen i Visual Arkiv 7.0 är uppbyggd hierarkiskt i nivåer:

Arkivinstitution är den administrativa funktion eller institution som har till uppgift att
förvara och vårda arkiv.
Depå i Visual Arkiv betecknar i regel den byggnad/lokal där arkivhandlingarna
förvaras men även andra betydelser förekommer t ex organisatoriska eller
förvaltningsmässiga. Depå kan t.ex. vara ”Kommunarkivet i Xstad” eller
”Föreningsarkivet i Xstad”. Till varje depå som registreras i Visual Arkiv knyts det antal
arkivbildare och arkiv som bedöms höra till depån. Om det är samma installation som
används för att registrera både kommunarkiv och föreningsarkiv skapar man förslagsvis två
depåer för att hålla ihop arkivbildarna inom en depå.
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Arkivbildare är företag, föreningar, myndigheter och andra organisationer som
bedriver verksamhet som avsätter arkiv. Stora organisationer utsöndras ibland i flera
arkivbildare. Kommunens olika myndigheter brukar i regel vart och ett ses som egna
arkivbildare. Dotterbolagen i en koncern utgör i regel egna arkivbildare vid sidan av
moderbolaget.
Arkiv är de samlingar av handlingar och dokument som skapas när arkivbildaren
(företag, föreningar, myndigheter och andra organisationer) bedriver sin verksamhet
och som tas omhand för arkivering. Även enskilda personer och familjer kan samla
sina handlingar och bilda arkiv. Arkiv utgörs i vanliga fall av volymer (kartonger, mappar,
inbundna böcker, digitala lagringsenheter m.m.). I dessa volymer finns dokument med data
och information.
Innehållsförteckning visar en översikt över samtliga serier alternativt handlingsslag som
förtecknats inom respektive arkiv.
Serie är en benämning på de handlingar som i arkivet hanteras som en fysisk enhet.
Serien har alltid en viss kodbeteckning. I allmänna arkivschemat kallas detta
seriesignum t.ex. ”A1a”. Serien består i sin tur i regel av volymer.
Volymförteckningen ger en överblick över vilka volymer som ingår i aktuell serie.
Volym kan definieras som en fysisk enhet som innehåller arkivhandlingar. Volymen är
ofta en arkivkartong med papper men kan också vara en kartong med CD-skivor eller
en lagringsenhet för digital information. Volymen innehåller de enskilda arkivhandlingarna.
Handlingsslag är en ”mängd av handlingar som tillkommer genom att en process
genomförs upprepat” t.ex. anställningshandlingar. Syftet med att handlingarna från en
process redovisas samlat är att sambanden med myndighetens verksamhet ska framgå.
Handlingsslaget har alltid en viss kodbeteckning som uttrycks genom punktnotation, t.ex.
1.1.1.
Handlingstyp är en handling som tillkommer genom att en aktivitet genomförs
upprepat t.ex. anställningsintyg. Varje handlingstyp har sina specifika hanteringsanvisningar. Det är på så sätt man säkerställer att samtliga verksamhetens handlingar
behandlas på ett öppet och rättssäkert sätt.
Förvaringsenhet definieras som en mängd av handlingar som avgränsas genom sitt
förvar. En förvaringsenhet kan till exempel avgränsas genom att de återfinns fysiskt i ett
arkiv, en specifik arkivbox eller på en cd-skiva; eller logiskt som en fil på en cd-skiva eller på
en databas.
Objekt är en enhet som har arkivbelagts. Objektsnivå är den lägsta nivå man kan
registrera på i Visual Arkiv. Ett objekt kan kopplas till på både serie och volym
(allmänna arkivschemat) samt handlingsslag och förvaringsenhet (verksamhetsbaserat). Ett objekt
kan t.ex. vara en text, en bild, en karta eller en ritning.
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5 Första inloggningen
När Du installerat programmet och för första gången går in i det kommer du till
inloggningsbilden.

I Databas anger man i allmänhet ”arkiv7” Avvikelser från detta bestäms av din installatör.
(OBS! med databas avses namnet på ODBC-källan). När man klickar på <OK> visas ramen
Användare.
Första gången anger man ”varkiv” som Användaridentitet och ”admin” som Lösenord .
Klicka på <OK> eller använd tangenten Enter.
Du har nu loggat in med fullständig behörighet och är därmed Driftansvarig. Om flera
personer ska använda programmet är det lämpligt att dessa ges olika behörighet beroende på
vilket behov man har av programmet. En del kanske bara behöver kunna läsa information i
Visual Arkiv, medan andra ska kunna skriva in. Olika användaridentiteter och lösenord till
dessa lägger man upp enligt instruktionerna i kapitel 6.0 Användare och behörigheter.
Nästa gång du loggar in ”minns” Visual Arkiv vilken Databas och vilken Användaridentitet
du angivit och markören ställer sig direkt i fältet för Lösenord.
OBS! Om detta är första inloggningen efter det att man konverterat från tidigare version av
Visual Arkiv gäller de användar-id och lösenord – och därmed de begränsningar i
behörigheten – som man hade då.
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Skall man arbeta med annan databas ställer man markören i fältet Databas och anger den
databasens ODBC-namn och trycker sedan på <OK>-knappen inom ramen ”Ange ODBCkälla”.
Skall man logga in som annan användare än det som programmet föreslår ställer man
markören i fältet Användaridentitet och anger det namn man skall logga in med, skriver sedan
Lösenordet för den användaren och klickar på <OK>-knappen.
Om det finns någon aktuell information från leverantören, t.ex. Ny version finns att hämta, Ny
kurs i Visual Arkiv bestämd etc. – kan den komma att visas först. Detta förutsätter att datorn
är uppkopplad mot nätet eftersom informationen hämtas från leverantörens hemsida.

Man kan ange att man inte vill se just dessa nyheter igen genom att klicka i kryssrutan ”Visa
inte dessa nyheter igen”. Nästa gång det är nya nyheter kommer nyheterna att visas igen.
Klicka <OK> för att stänga nyhetsfönstret.

Det fönster Du befinner dig i efter inloggningen heter Huvudmeny – Visual Arkiv. I
fortsättningen benämns detta fönster endast Huvudmenyn.
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Många instruktioner i denna handbok inleds med ”Gå till Huvudmenyn”. Man når
Huvudmenyn genom att logga in i programmet, eller, om man befinner sig i en annan del av
programmet, klicka på <Stäng> en eller flera gånger beroende på var i programmet man
befinner sig. Fönstret ligger dessutom alltid öppet bakom så att det återfinns bland ikonerna
nere i aktivitetsraden.
Innan själva förteckningsarbetet kan inledas måste ett antal grundinställningar göras.
Användarhandboken utgår i kapitel 7-9 från att Du är den första som går in i programmet efter
att installation utförts, att Du har full behörighet (Driftansvarig) och att inga
förhandsinställningar har gjorts. (Se kapitel 17.1 Vad innebär de olika behörighetsnivåerna ?
För beskrivning av de olika behörighetsnivåerna).

Om Du är nybörjar-användare av Visual Arkiv på en arbetsplats där programmet redan
används blir Du tilldelad en identitet och ett lösenord (se kapitel 6.0 Användare och
behörigheter) av den som är driftansvarig eller har användaransvar. I så fall är förmodligen
en hel del förhands- inställningar redan utförda. Tala med den som är applikationsansvarig
för Visual Arkiv på arbetsplatsen, för mer information.

31 (176)

6 Användare och behörigheter
För att kunna administrera Användare måste man ha behörighetsnivå Användaransvar.
1. Gå till Huvudmenyn.
2. För att skapa en egen identitet och ett lösenord: klicka på <Användare>.
3. Fönstret Användare och behörigheter-Visual Arkiv öppnas. I nedre halvan anges uppgifter
för en bestämd användare. Denna del har tre flikar. I första fliken anger man uppgifter om
användaren samt vad hon/han skall få för behörigheter. I andra fliken anger man om
användaren är begränsad att förändra uppgifter inom bara en eller vissa depåer och i den
tredje fliken anger man om användaren är begränsad att förändra uppgifter inom bara en
eller vissa arkivbildare.

4. Klicka på <Nytt>
I första fliken Allmänt
5. Fyll i Användaridentitet som kanske är personens förnamn eller annan identitet i
organisationen. Det är denna identitet som används vid inloggning i Visual Arkiv.
Fyll i fullständigt Namn (för- och efternamn) och Placering (t.ex. Stadsarkivet). Observera
att fältet Namn är markerat med en GDPR- flagga för att här kan personuppgifter
registreras.
6. Inom ramen Behörighetsnivåer skall man ange vad användaren skall få göra i systemet.
En normalanvändare som skall kunna lägga in uppgifter, ändra och ta bort uppgifter samt
även kunna skriva ut, skall ha kryssrutorna Uppdatera och Utskrift ibockade. Man kan
senare även begränsa så att användaren får göra dessa saker men enbart inom begränsade
delar av det förtecknade. (Se kapitel 17.1 Vad innebär de olika behörighetsnivåerna för
beskrivning).
I andra fliken Begränsningar i depåer
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7. Bestäm om alla depåer eller enstaka depåer (upp till 10 stycken) skall vara tillgängliga för
den användaren genom att klicka i radioknappen för detta. De depåer som är registrerade i
Visual Arkiv visas i en lista om man klickar för ”Vissa depåer”. Man kan nu kryssa för
den eller de depåer som användaren skall kunna registrera arkivförteckningar för.
I tredje fliken Begränsningar i arkivbildare
8. Bestäm om alla arkivbildare eller enstaka arkivbildare (upp till 15 stycken) skall vara
tillgängliga för den användaren genom att klicka i radioknappen för detta. De arkivbildare
som är registrerade i Visual Arkiv 7.0 visas i en lista om man klickar för ”Vissa
arkivbildare”. Man kan nu kryssa för den eller de arkivbildare som användaren skall
kunna registrera arkivförteckningar för.
9. Klicka på <Spara>. Användaren syns omedelbart i listan.
10. Lösenord. När användaren första gången loggar in sig i systemet med den
användaridentitet som läggs in i detta fönster, kommer hon/han att uppmanas att hitta på
ett lösenord.
Den som registrerar användare kan också redan i detta fönster alternativt klicka på
<Byt lösenord…> och därefter i en dialog ange lösenord för användaren. Skriv in
lösenord i fältet Nytt lösenord, bekräfta lösenordet i Bekräfta nytt lösenord
eller på <X lösenord…> vilket innebär att gammalt lösenord tas bort (kryssas) och
användaren själv bestämmer nytt lösenord vid nästa inloggning.
11. Klicka på <Stäng> för att stänga fönstret.
På en myndighet är det lämpligt att lägga upp en identitet benämnd t.ex. ”Gäst” eller
”Forskare” som endast ges behörigheten Läsa, eftersom allmänheten i enlighet med
offentlighetsprincipen ska kunna se arkivförteckningen. Glöm inte att beakta
systemsäkerheten, t.ex. att obehörig inte ska kunna komma åt filer. Ett bra sätt att öka
säkerheten är att alltid köra en kopia av databasen på gästdatorn.
Som användare har man alltid läsbehörighet (Läsa-behörighet) till alla arkivbildaruppgifter i
databasen.

Viktigt! Glöm inte lösenordet.
Lösenordet är inte känsligt för gemener och versaler.
Endast den som har användaransvar eller driftansvar kan ändra användarnas behörighet
eller ge ett nytt lösenord till användare (förutom att respektive användare själv kan ändra
sitt egna lösenord).
Om drift- och användaransvarig glömmer lösenordet och det därmed inte finns någon som
kan administrera användarbehörigheter, kontakta programleverantören.
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7 Systemunderhåll
7.1 Uppgifter om Institutionen
I allmänhet skall det bara finnas en post i denna lista. Flera poster kan tänkas förekomma då
t.ex. flera helt olika arkivinstitutioner delar på samma installation av Visual Arkiv och arbetar
mot samma databas.
Informationen som anges här används dels då man har Visual Arkiv Internet installerat. De
som då söker i er Internetdatabas kommer här att kunna se dessa uppgifter och på så sätt dels
få information om var ni finns och vem/vilka man kan kontakta. Uppgifterna skickas
dessutom med i exportfilen till NAD, om ni väljer att göra detta, och fyller då samma syfte.
1. Gå till Huvudmenyn.
2. Klicka på <Systemunderhåll> och fönstret Meny Systemunderhåll - Visual Arkiv öppnas.
3. Klicka på <Institution> och fönstret Uppgifter om institutionen.- Visual Arkiv öppnas.

4. Från början ligger här en enda post med namnet ”Ert institutionsnamn…”. För att
komplettera alla uppgifter klickar man på knappen <Visa> (eller dubbelklickar på raden).
Uppgifterna i de fem flikarna visas och kan kompletteras.
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7.1.1 Flik Adress
5. Institutionens namn
6. C/O-adress
7. Adress
8. Besöksadress
9. Postnr/Postadress
10. Telefon. Här är det tänkt att ange telefonnummer till växel etc. På flik Kontaktvägar kan
man ange telefonnummer direkt till kontaktperson.
11. Fax
12. E-postadress. Här är det tänkt att ange E-postadress förvaltningsbrevlåda etc. På flik
Kontaktvägar kan man ange E-postadress direkt till kontaktperson.
13. Institutionskod (A-Ö, 0-9 tillåtet). För att få lov och möjlighet att exportera till
Riksarkivets NAD eller ARKIS II måste det finnas en institutionskod angiven. Den
skickas med i länken och identifierar på så sätt var informationen kommer ifrån. Denna
kod tillhandahålls från Riksarkivet. Se kapitel 16.6 Export till NAD/ARKIS II, för att läsa
mer om detta. OBS! Man skall inte ange prefixet ”SE/” (som avser Sverige) före
institutionskoden. Detta är ”förtryckt” i formuläret. Programmet lägger automatiskt till
detta vid export.
7.1.2 Flik Kontaktvägar
14. Internetadress hemsida. Här anger man URL till Institutionens hemsida.
Kontaktperson 1
15. Namn
16. Telefon
17. E-post
Kontaktperson 2
18. Namn
19. Telefon
20. E-post
Observera att fältet Namn är markerat med en GDPR-flagga för att här kan personuppgifter
registreras. Uppgiften är av allmänt intresse då de följer med vid NAD-export så att den som
söker i NAD kan se vem man skall kontakta vid eventuell sökträff.
7.1.3

Flik Information

21. Allmän information. Här kan man skriva in valfri information. Vid export kommer den
med och visas i t.ex. NAD eller Visual Arkiv Internet.
22. Klicka på <Spara>. Den nyregistrerade institutionen läggs till i listan.
23. Klicka på <Stäng> för att komma tillbaka till fönstret Systemunderhåll.
Om flera institutioner ska registreras – klicka på <Nytt> och upprepa steg 5-22.
Om ändring av uppgifter för tidigare registrerad institution ska ske – markera institutionen
i listan, klicka på <Visa>, ändra därefter uppgifterna samt klicka på <Spara>
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7.1.4 Flik Logotyp
Denna flik är endast åtkomlig för en sparad uppgift – inte under nyregistrering.
24. Kryssa i/ur om logga skall vara med i rapport, om det är ikryssat kan man gå vidare med
följande två punkter.
25. Här pekar man ut den fil som skall vara logotyp i systemets olika rapporter. Loggan är
därmed unik per Arkivinstitution.
26. Testa hur den valda logga-filen ser ut i en testrapport genom att klicka på knappen <Testa
logga i rapport>.
7.1.5

Flik Mallar

Denna flik är endast åtkomlig för en sparad uppgift – inte under nyregistrering.
I denna flik kan man redigera hur mall-texten för arkivbildarens Historik respektive
Arkivbeskrivning skall se ut. Mallen är därmed unik per Arkivinstitution. När man registrerar
ny arkivbildare och där Historik respektive Arkivbeskrivning (se kapitel 9.3 Skriv in ny
Arkivbildare) kan man få in rubriker mm enligt dessa mallar. De fonter, färger mm man
bestämt i mallarna gäller då för respektivearkivbildare.
OBS! Man kan ange ett antal taggar i mallen som kommer att bytas mot information som
finns i databasen då man använder dem:
<XX> kommer att ersättas av Depånamn
<YY> kommer att ersättas av Arkivbildarens nummer
<ZZ> kommer att ersättas av Arkivbildarens namn
Man väljer själv vilken eller vilka taggar man vill använda.
27. Klicka på knappen ”…” för att redigera respektive mall.

7.2 Inställningar per depå
Det arkiv som ska förtecknas tillhör en arkivdepå. Depå är en obligatorisk uppgift på
arkivbildarkortet.
1.
2.
3.
4.

Gå till Huvudmenyn.
Klicka på <Systemunderhåll> och fönstret Meny Systemunderhåll - Visual Arkiv öppnas.
Klicka på <Depå>. Fönstret Depåer-Visual Arkiv öppnas.
Från början ligger här en enda post med namnet ”Ert depånamn…”. För att komplettera
alla uppgifter klickar man på knappen <Visa> (eller dubbelklickar på raden).
Uppgifterna i de tre flikarna visas och kan kompletteras.
5. Klicka på <Nytt> för att skapa en ny Depå. Markören placerar sig nu i Depåidentitet.
6. Skriv in Depåidentitet vilket kan vara en etablerad förkortning för depån, t.ex. ”BSA” för
Borås Stadsarkiv. Enbart bokstäver A-Z och siffror 0-9 är tillåtet.
7. Fältet Prefix Acc.nr kommer automatiskt att fyllas i med de 4 första tecknen från
Depåidentitet. Uppgiften används om man gör en mall för hur Accessionsnummer skall se
ut i Leveransdelen. Om man vill att flera depåer skall ha samma prefix i
accessionsnummer, skall man i detta fält ange detta prefix som alltså kan vara samma för
flera depåer och inte behöver vara samma eller del av Depåidentitet. Fältet kan vara tomt
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eller vara 3 eller 4 tecken långt.
8. I Depånamn skriver man in fullständigt depånamn.
9. När Depånamn skrivs kommer automatiskt Depånamn vid utskrift att fyllas i med samma
uppgifter. Det som står i detta fält är det som kommer att stå i alla utskrifter från Visual
Arkiv.
Detta innebär att man kan t.ex. lägga upp flera depåer med olika depåidentitet, men vid
utskrift skall det vara samma depånamn genom att man i detta fält anger samma
depånamn. Man kan också ange blankt i detta fält om man inte vill att det skall stå
någonting i utskrifterna avseende depå.
10. Ramen Arkivbildarnamn. (”Versaler” alt Versaler/Gemener). Här anger man om man, då
man registrerar arkivbildare, vill att arkivbildarnamnet skall kunna skrivas med gemener
och versaler, eller om det alltid skall bli versaler. Inställningen gäller samtliga arkivbildare
inom depån.
Om denna inställning ändras i efterhand får man en fråga om man vill att det även skall
tillämpas på tidigare registrerade Arkivbildare/Arkiv. Om man svarar ”Ja” och det tidigare
varit inställt på ”Versaler” kommer första bokstaven i Arkivbildarnamn/Arkivnamn inom
depån att bli versal och resten gemener. Programmet kan alltså inte avgöra om det inom
namnet finns ord eller namn som borde inledas med versal – detta får i så fall korrigeras
manuellt. Ex.: Arkivbildarnamn ”ANNA ANDERSSONS AB:S ARKIV” blir efter
ändring ”Anna anderssons ab:s arkiv”
11. Ramen Serierubrik (Versaler alt Versaler/Gemener) Här anger man om man, då man
registrerar serier, vill att serierubriken skall kunna skrivas med gemener och versaler, eller
om det alltid skall bli versaler. Inställningen gäller samtliga serier inom depån.
Om denna inställning ändras i efterhand får man en fråga om man vill att det även skall
tillämpas på tidigare registrerade Serier inom depån. Om man svarar ”Ja” och det tidigare
varit inställt på ”Versaler” kommer första bokstaven i Serierubriken att bli versal och
resten gemener. Programmet kan alltså inte avgöra om det inom Serierubriken finns ord
eller namn som borde inledas med versal – detta får i så fall korrigeras manuellt.
12. Ramen Siffror. Här kan man välja mellan arabiska och romerska siffror på utskrifter av
serier enligt Allmänna arkivschemat. Observera att valet endast gäller för utskrifter,
men att man vid förteckningsarbetet ändå skriver in arabiska siffror. Valet gäller
endast signumbeteckning, d.v.s. den kod som varje volym får vid registrerandet.
Förhandsinställningen är arabiska siffror.
13. Ramen Etiketter. Här kan man välja antalet tecken på varje etikettrad (15-25). Om man
inte väljer något är förhandsinställningen 18.
14. Depå skall tillhöra institution Välj i Rullgardinsmenyn vilken institution som denna depå
skall tillhöra. I allmänhet finns det bara en institution registrerad i systemet och då väljs
detta automatiskt. Se kapitel 7.1 Uppgifter om Institutionen ang. registrering av
Institution.
15. Institutionskod NAD. (A-Ö, 0-9 tillåtet). För att få lov och möjlighet att exportera till
Riksarkivets NAD eller ARKIS II måste det finnas en institutionskod angiven. Den
skickas med i länken och identifierar på så sätt var informationen kommer ifrån. Vet man
inte denna kod får man den från Riksarkivet. Se kapitel 16.6 Export till NAD/ARKIS II,
för att läsa mer om detta.
16. Visa på Internet. Kryssa ur här om du inte vill att depån och all information tillhörande
depån (arkivbildare, historik, serier, volymer) skall visas på Internet. Med Internet menas
dels Visual Arkiv Internet (om ni använder denna produkt) samt exporten till NAD. Man
måste ha behörighet Driftansvar för att kunna markera/avmarkera.
17. Klicka på <Spara>. Den nyregistrerade depån läggs till i listan.
18. Klicka på <Stäng> för att komma tillbaka till fönstret Systemunderhåll.
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Om flera depåer ska registreras - upprepa steg 5-15.
Om ändring av uppgifter för tidigare registrerad depå ska ske – markera depån i listan,
klicka på <Visa>, ändra därefter uppgifterna samt klicka på <Spara>.

7.3 Verksamhetstyper
Det är viktigt att koppla verksamhetstyp/typer till en arkivbildare för att underlätta
återsökningen. Nedan beskrivs hur man lägger in de förhandsval som man vill kunna ha
tillgång till i ett förteckningsarbete. Du väljer själv vilka verksamhetstyper som ska läggas
upp.
Gå till Huvudmenyn.
Klicka på <Systemunderhåll> och fönstret Systemunderhåll- Visual Arkiv öppnas.
Klicka på <Verksamhetstyper>. Fönstret Koder för Verksamheter - Visual Arkiv öppnas.
I listan finns endast verksamhetstypen ”-” inlagd. Denna finns med från leverans och skall
alltid finnas.
Klicka på <Nytt>. Markören placerar sig i fältet för Verksamhetstyp.
Verksamhetstyp. Skriv in den verksamhetstyp som ska läggas upp, t.ex. ”Företag”,
”dotterbolag”, ”ideell förening”, ”kommunal myndighet”.
Klicka på <Spara> och verksamhetstypen läggs till i listan.
Klicka på <Nytt> för att lägga till ytterligare verksamhetstyper eller klicka på <Stäng> för att
komma tillbaka till fönstret Systemunderhåll.

Verksamhetstyp är en obligatorisk uppgift på arkivbildarkortet (se kapitel 9.3 Skriv in ny
Arkivbildare). I Visual Arkiv kan flera verksamhetstyper kopplas till en och samma
arkivbildare. Om den som registrerar inte kopplar någon verksamhetstyp till en arkivbildare
kan streck (-) anges. Detta finns förhandsinlagt i programmet.
Om ändring av uppgifter för tidigare registrerad verksamhetstyp skall ske – markera
verksamhetstypen i listan, klicka på <Visa>, ändra därefter uppgifterna samt klicka på
<Spara>.
Om man vill ha en enkel rapport över de Verksamhetstyper som lagts in i listan, klicka på
skrivarikonen.

7.4 Siffror
Översättningstabellen för romerska siffror ger användaren möjlighet att välja om romerska
eller arabiska siffror ska användas vid utskrift av förteckning. Eftersom en dator inte klarar
av att sortera på romerska siffror måste man alltid registrera seriesignum enl. Allmänna
arkivschemat med arabiska siffror.
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Ex. Man vill registrera en serie ”A III a”. Vid registrering måste man då registrera ”A 3 a”
men översättningstabellen gör att det vid utskrift blir ”A III a”.
Siffrorna 0-100 är förhandsinlagt vid leverans.
Nedan beskrivs hur man lägger till ytterligare romerska siffror till listan.
För val av romerska eller arabiska siffror, se kapitel 7.2 Inställningar per depå.
1.
2.
3.
4.

Gå till Huvudmenyn.
Klicka på <Systemunderhåll> och fönstret Systemunderhåll - Visual Arkiv öppnas.
Klicka på <Siffror>. Fönstret Översättning siffror – Visual Arkiv öppnas.
Genom att bläddra med piltangenterna i fältet ser man att en översättningstabell från 0 till
100 finns inlagd.
5. Klicka på <Stäng> om inga ytterligare siffror skall läggas till i tabellen.
För att lägga in ytterligare siffror:
Klicka på <Nytt>.
I fältet Arabiska anges arabisk siffra för den siffra man vill lägga till i översättningstabellen.
I fältet Romerska anges översättningen till den romerska siffran för den siffra man vill lägga
till i översättningstabellen.
Klicka på <Spara> och siffran läggs till i listan.
OBS! Alla siffror som används i era seriesignum måste finnas i översättningstabellen – även
om ni inte använder er av romerska siffror i utskrifter. Detta innebär att om ni t.ex. på
någon arkivbildare registrerar serien ”A 101” så måste 101 - med översättning till romerska finnas med i översättningslistan. I annat fall kommer inte serie ”A 101” att skrivas ut på era
utskrifter. Även siffran 0 (noll) måste finnas med i listan. I detta fall skall översättningen till
romerska vara ett mellanslag. Vid leverans av systemet finns 0 med. Om man vill ha en enkel
rapport över de Siffror som lagts in i listan, klicka på skrivarikonen.

7.5 Typ av förvaringsenhet
Innan förteckningsarbetet inleds måste man lägga in de olika typer av förvaringsenheter som
man vill skall finnas tillgängliga under förteckningsarbetet. En del väljer dock av tidsskäl att
ange typ av förvaringsenhet i form av generell inledande serieanmärkning (se kapitel 9.5
Registrera Serier/Handlingsslag). Förvaringsenhet är volymens yttre kännetecken. Exempel
på förvaringsenhet är:
Affischomslag
Album
Arkivkartong
Bunt
CD-skiva
Diskettlåda
Häftad
Häfte
Inbunden
IT-system
Kapsel
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Kartfodral
Server
e-arkiv
etc.

1. Gå till Huvudmenyn.
2. Klicka på <Systemunderhåll> och fönstret Meny Systemunderhåll – Visual Arkiv öppnas.
3. Klicka på <Typ av Förvaringsenhet>. Fönstret Typ Förvaringsenhet – Visual Arkiv
öppnas.
4. I listan finns endast typen ”-” inlagd. Denna finns med från leverans och skall alltid
finnas.
5. Klicka på <Nytt>. Markören placerar sig i fältet Typ.
6. Fyll i önskad typ, t.ex. ”Server”.
7. Kryssa i någon av radioknapparna Analog eller Digital beroende på vad typen är. I detta
fall är typen ”Server” Digital.
8. I fältet Förvalt värde för kapacitet kan man ange värde för kapacitet om värdet för typen
av förvaring alltid ska vara detsamma som t.ex. arkivbox som alltid har samma storlek.
I rullgardinsmenyn Enhet väljs sedan vilken enhet kapacitetsvärdet ska ha.
9. Klicka på <Spara> och typen av förvaringsenheten läggs till i listan.
10. Upprepa 5-7 för att lägga till ytterligare typer av förvaringsenheter eller klicka på
<Stäng> för att komma tillbaka till fönstret Systemunderhåll.
Typ av förvaringsenhet är en obligatorisk uppgift på volymkortet. Vill den som registrerar
inte ange förvaringsenhet kan streck (-) anges. Detta finns förhandsinlagt i programmet.
Om ändring av uppgifter för tidigare registrerad typ av förvaringsenhet skall ske – markera
typen i listan, klicka på <Visa>, ändra därefter uppgiften, samt klicka på <Spara>.
Om man vill ha en enkel rapport över de typer av förvaringsenheter som lagts in i listan,
klicka på skrivarikonen.

7.6 Placering
Placering i Visual Arkiv 7.0 kan användas när man vill skapa en placeringsstruktur för sina
depåer, magasin, sektioner, hyllplan mm som man senare kan använda i sin arkivförteckning
för att registrera var t.ex. en volym eller förvaringsenhet fysiskt finns placerad.
Här definierar man hur placeringarna relaterar till varandra och vilken lagringskapacitet de
har. Man kanske börjar med Depå eller Byggnad som högsta nivå och sedan bryter ned del för
del ner till hyllplan.
För att kunna registrera och ändra uppgifter om Placeringar måste man ha högsta behörighet i
Visual Arkiv, d.v.s. Driftansvar.
1. Gå till Huvudmenyn.
2. Klicka på <Systemunderhåll> och fönstret Meny Systemunderhåll – Visual Arkiv öppnas.
3. Klicka på <Placering>. Fönstret Placeringar – Visual Arkiv öppnas och i en trädstruktur
visas de placeringar som tidigare registrerats. Är det allra första gången är trädet givetvis
tomt.
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För att kunna titta på uppgifter om Placeringar och skriva ut rapporter mm som berör detta
behöver man ha behörighetsnivå högre än Läsa:
1. Gå till Huvudmenyn.
2. Klicka på menyval Visual Arkiv.
3. Välj menyval Placering. Fönstret Placeringar – Visual Arkiv öppnas och i en trädstruktur
visas de placeringar som tidigare registrerats.
Med denna behörighet kan man bara navigera i placeringsträdet samt skriva ut rapporter.
7.6.1 Inställningar
När man visar placeringens hela sökväg, alltså byggnad, magasin, sektion, hyllplan är det
vanligt att man använder sig av ett åtskillnadstecken mellan de olika delarna, t.ex. en punkt
eller kolon-tecken. Exempelvis B01:M12:S03:H05 om man väljer att använda sig av
förkortningar för placeringens beteckning. För att det skall bli enhetligt så ställer man in vilket
åtskillnadstecken man vill använda sig av.
1. Klicka på menyval Inställningar och välj där Inställningar för Placering
2. En dialog öppnas där man kan ange vilket åtskillnadstecken man vill använda för dels
Analoga placeringar, dels Digitala placeringar. Givetvis kan det vara samma tecken
man använder på båda.

3. När du angivit vilka åtskillnadstecken som skall användas klicka på <Spara> och
sedan <Stäng>.
Finns det tidigare gjorda registreringar av Placeringar kommer det nya tecknet för
åtskillnad att slå igenom i alla tidigare gjorda registreringar av placeringar och även i
förteckningen när man t.ex. på en volym angivit var den är placerad.
7.6.2 Registera Placeringar
1. Om man skall registrera en ny placering på översta placeringsnivå, t.ex. en ”Depå”,
markerar man en annan rad i trädet på högsta placeringsnivån och på klickar på <Ny>.
Vill man göra en ny underplacering till en tidigare befintlig markerar man i trädet den
placering som skall få en ny underplacering och klickar på <Ny subplac.>.
Alt. till dess knapptryckningar är att man högerklickar i trädet och där väljer motsvarande:
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2. Markören placerar sig i fältet Beteckning. Fyll i placeringens beteckning t.ex.”Hylla A1”,
”hyllplan 3” eller om förkortning används t.ex. ”H3”.
3. Komplett beteckning fylls i automatiskt och kan inte ändras av den som registrerar. Det är
en komplett ”sökväg” bestående av ovanliggande placeringars beteckning, varje sådan
åtskild av det tecken som bestämts som åtskillnadstecken (se 7.6.1)
4. Välj i rullgardinsmenyn Typ av placering för att ange om det avser t.ex. Magsin, Sektion,
Hylla etc. I listan framgår också om Typ av placering är Analog eller Digital.
Om man på en överliggande placering registrerat en placeringstyp som är Digital kan man
inte välja en placeringstyp som är Analog.
5. I fältet Kapacitet kan man ange den fysiska placeringens kapacitet i form av t.ex.
hyllmeter eller diskutrymme.
6. I rullgardinsmenyn efter kapacitet väljs sedan vilken enhet kapacitetsvärdet ska ha.
7. I fältet Anmärkning kan man ange något specifikt om placeringen som kan vara av
intresse, kanske i senare skede när man på ett arkivobjekt, t.ex. en volym, skall ange
placering.
Klicka på <Spara> och placeringen läggs in i strukturen

Färgen på ikonen i trädet visar om det är an analog eller digital placering.
avser analog placering
avser digital placering
8. Upprepa 1-9 för att lägga till ytterligare placeringar eller klicka på <Stäng> för att komma
tillbaka till fönstret Systemunderhåll.
7.6.3 Ändra uppgift
Om man vill ändra uppgifter för tidigare registrerad placering – markera placeringen i
placeringsstrukturen till vänster, ändra därefter uppgiften, samt klicka på <Spara>
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7.6.4 Ta bort registrerad placering
Om man vill ta bort tidigare registrerad placering – markera placeringen i
placeringsstrukturen till vänster, samt klicka på <Ta bort>. Högerklick i trädet eller det röda
krysset i statusmeny går lika bra.
Om det finns sub-placeringar till den placering du markerat får du en kontrollfråga om du
ändå vill ta bort och får i så fall bekräfta borttag. Bekräftar du med Ja kommer då alla subplaceringar också att tas bort.
Man kan inte ta bort en placering om den används som placering i förteckningen. Man måste i
så fall först ändra placering för det eller de arkivobjekt som är placerade här. Se 7.6.5 för att
få reda på vilka arkivobjekt som finns på specifik placering.
7.6.5 Hur är placeringen använd i förteckningen?
När man i senare skede förtecknar serier, handlingsslag, volymer och förvaringsenheter
används denna placeringsstruktur när man anger var arkivobjektet är placerat. Se
dokumentationen i kapitel 9.
När man markerar en placering i trädet över placeringar visas i en tabell alla arkivobjekt som
är placerade på detta placeringsobjekt.

Om man i trädet markerat en placering på hög nivå, t.ex. den högsta, får man i griden summan
av alla placeringar som i förteckningen registrerats på den och alla underliggande placeringar
vilket kan innebära att listan blir mycket omfattande.
Vill man härifrån direkt visa ett arkivobjekt, t.ex. en volym som visas i listan, klickar man på
knappen <Visa> och hamnar då direkt i trädet för förteckning med den volymen markerad.
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7.6.6 Rapporter
Man kan skriva ut två olika rapporter från denna placeringsmodul. Dessa beställs via menyval
Rapporter.
7.6.6.1 Rapport Rapport placeringar
Denna rapport är en sammanställning av alla registrerade placeringar, dvs. allt det man ser i
det s.k. placeringsträdet.
7.6.6.2 Rapport Vad placeras här?
Denna rapport är en översikt över vad som finns på den placering som är markerad i
placeringsträdet. Se kapitel ( 7.6.5 Hur är placeringen använd i förteckningen.)
7.6.7 Åtkomst till Placering
Som inledningsvis nämndes måste man ha behörighetsnivå Driftansvar för att kunna
registrera och underhålla uppgifter om placeringar. Med behörighetsnivå Uppdatera kan man
navigera i trädet och om man har behörighetsnivå Utskrift även skriva ut tillhörande rapporter.

7.7 Skapa mall för Innehållsförteckning
Innehållsförteckning i Visual Arkiv kan användas när man valt ”allmänna arkivschemat” som
förteckningsval i grunduppgifter för arkiv. Det går bra att skapa färdiga
innehållsförteckningar. Syftet är att man skall kunna standardisera och därmed återanvända
sina innehållsförteckningar. Man kan skapa hur många olika innehållsförteckningsmallar som
helst. Varje uppsättning ges ett namn. När man senare i förteckningsarbetet har registrerat en
ny arkivbildare och skall skapa innehållsförteckningen, kan man i en funktion begära att en
sparad innehållsförteckning skall användas.
1. Gå till Huvudmenyn.
2. Klicka på <Systemunderhåll> fönstret Systemunderhåll - Visual Arkiv öppnas.
3. Klicka på <Mall innehållsförteckning> Fönstret Visual Arkiv – Mall
innehållsförteckning öppnas.
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Vid leverans av systemet finns mallen ”Allmänna arkivschemat” inlagd. Denna finns med i
listan då man klickar i rullgardinsmenyn Välj mall.
I listan därunder visas de serier som ingår i den valda innehållsförteckningen.
Vill man ändra och/eller komplettera den valda innehållsförteckningen gör man det här.
För att lägga till ytterligare en serie på den valda innehållsförteckningen:
1. Klicka på <Nytt> som finns inom ramen Serierubrik.
2. Seriesignum. Fyll i seriesignum, d.v.s. den kod som serien ska ha, t.ex. ”A1a”, ”E1”
utan att använda mellanslag. Programmet kommer när man lämnar fältet att
automatiskt sätta in mellanslag på rätt ställen. Seriesignum är indelat i tre grupper.
Den första gruppen kan bestå av 1-2 bokstäver, den andra gruppen kan bestå av 0-5
siffror och den tredje kan bestå av 0-4 bokstäver. Den första gruppen omvandlas alltid
till versaler. I den tredje gruppen bestämmer användaren om det skall vara gemener
eller versaler.
Seriesignum är en obligatorisk uppgift.
3. Nästa uppgift är kryssrutan ”Serien är rubrik”. Kryssa i här om serien som registreras
är en huvudrubrik och att man därmed inte kommer att registrera volymer på den
nivån.
4. Serierubrik. Fyll i serierubrik, t.ex. ”Protokoll” eller ”Liggare och register”. Detta är
en obligatorisk uppgift.
5. Anmärkning. Fyll i här om man vill ha en s.k. inledande serieanmärkning.
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6. Etikettmall Serierubrik. Etikettmallen visar hur etiketter för de volymer som tillhör
serien kommer att se ut vid utskrift. Etikettmallens rader fylls i automatiskt när
Serierubrik fylls i. Kontrollera att utseendet på etiketterna är enligt önskemål.
Avstavningen bör kontrolleras.
7. Klicka på <Spara>. Den registrerade serien sparas i databasen och läggs till i listan.

För att ändra en tidigare registrerad serie i den valda innehållsförteckningen:
1. Markera den serie i listan som skall ändras.
2. Klicka på <Visa> och innehållet flyttas ner inom ramen Serieuppgift.
3. Skall någon eller några av uppgifterna ändras, placeras markören i avsett fält och skriv
över den gamla uppgiften.
4. Klicka på <Spara>.
För att ta bort en tidigare registrerad serie i den valda innehållsförteckningen:
1. Markera den serie i listan som skall ändras eller tas bort.
2. Klicka på <Visa> och innehållet flyttas ner inom ramen Serieuppgift.
3. Klicka på <Ta bort> och bekräfta frågan om serien skall tas bort. Raden tas bort i listan
ovan.
7.7.1 Skapa en helt ny innehållsförteckningsmall
1.
2.
3.
4.

Klicka på <Ny mall>.
En dialog visas där man anger namnet på den nya mallen.
Det nya mallnamnet läggs in i rullgardinsmenyn Välj mall.
Lägg nu upp de serier som skall ingå i mallen genom att följa mönstret ovan.

7.7.2 Ta bort en hel innehållsförteckningsmall
1.
2.
3.
4.
5.

Välj den mall som skall tas bort i Rullgardinsmenyn Välj mall.
Serierna läses in och visas i listan.
Klicka på <Ta bort mall>.
Bekräfta kontrollfrågan på om hela mallen skall tas bort.
Serierna för mallen tas bort och mallnamnet försvinner ur Rullgardinsmenyn Välj mall.

7.7.3 Byt mallnamn för en innehållsförteckning
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Välj i Rullgardinsmenyn Välj mall den mall som skall byta namn.
Serierna läses in och visas i listan.
Klicka på <Byt namn>.
I en dialog får man ange det nya mallnamnet för innehållsförteckningen.
Bekräfta kontrollfrågan på att mallnamnsbyte skall ske.
Det nya mallnamnet läggs in i Rullgardinsmenyn Välj mall.

7.7.4 Skapa en kopia av en innehållsförteckningsmall
Att skapa en kopia av en innehållsförteckning innebär att samtliga serier för en
innehållsförteckningsmall kopieras, och man kan ge denna nya uppsättning ett nytt mallnamn.
Därefter kan man göra de förändringar (d.v.s. nya serier, ta bort någon eller några serier,
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ändra i befintliga serier) som var orsaken till att man ville ha ny innehållsförteckningsmall.
1. Välj den mall som skall kopieras i Rullgardinsmenyn Välj mall.
2. Serierna läses in och visas i listan.
3. Klicka på <Spara som>.
4. Ange i en dialog under vilket mallnamn kopian skall sparas.
5. Bekräfta mallnamnet.
6. Namnet på den nya innehållsförteckningsmallen finns nu med i rullgardinsmenyn Välj
mall.

7.8 Handlingstyper
När man registrerar handlingsslag baserade på en klassificeringsstruktur vill man förmodligen
även registrera vilka handlingstyper som tillämpas för handlingsslaget. Dessa handlingstyper
lagras i en gemensam tabell så att de går att återanvända för alla arkivbildare i Visual Arkiv.
Om man har ett system som hanterar dokumenthanteringsplaner, och som också kan exportera
en klassificeringsstruktur i det format som Visual Arkiv kan ta emot, kan man göra en import
av denna klassificeringsstruktur till en arkivbildare (VisAlfa är ett exempel på en sådan
applikation). Då läggs automatiskt även de handlingstyper som var med i den filen in i Visual
Arkivs tabell för detta och blir automatiskt också åtkomliga i hela systemet. Läs mer om detta
i kapitel 9.3 Skriv in ny Arkivbildare.
Har man inte möjlighet att importera handlingstyper kan man i Visual Arkiv lägga in dem
manuellt i samma tabell.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gå till Huvudmenyn.
Klicka på <Systemunderhåll> och fönstret Systemunderhåll - Visual Arkiv öppnas.
Klicka på <Handlingstyper>. Fönstret Handlingstyper - Visual Arkiv öppnas.
Klicka på <Nytt>. Markören placerar sig i fältet Handlingstyp.
Fyll i önskad handlingstyp.
Klicka på <Spara> och handlingstypen läggs till i listan.
Upprepa punkt 4-6 för att lägga till ytterligare handlingstyper eller klicka på <Stäng> för
att komma tillbaka till fönstret Systemunderhåll.
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7.9

Systemparametrar

Denna funktion skall enbart användas av installatör. Den är avsedd att förenkla
inställningar av grundparametrar för Visual Arkiv 6. I tidigare versioner fick man manuellt
editera i systemets INI-fil. Nu gör detta gränssnitt samma sak.
OBS Värden som ändras sparas i applikationens ini-fil VA6Settings.ini som finns i
applikationskatalogen. Om man avser att ändra värden som skall sparas skall man
därför starta Visual Arkiv ”Som administratör”. Startar man via ikon på skrivbordet
eller Start-meny håller man nere Shift-tangenten, vänsterklickar på ikonen för Visual
Arkiv och väljer ”Kör som administratör”.
1. Logga in med hjälp av användaridentitet och lösenord. Man måste vara Driftansvarig
för att kunna utföra detta.
2. Välj <Systemunderhåll> och fönstret Meny Systemunderhåll - Visual Arkiv öppnas.
3. Välj <Systemparametrar> och fönstret Systemparametrar - Visual Arkiv öppnas.
Det finns fem flikar i fönstret varav de tre första fylls i av installatören, den fjärde kan
ändras vid behov och den femte är en visuell bild hur applikationens ini-fil
(konfigurationsfil) ser ut med aktuella värden.

7.9.1

Flik Databaskoppling

7.9.1.1 Ramen Anslutning till databas
Vilken autentisering skall gälla?
 Autentisering via SQL Server innebär att applikationen enbart har en inloggnings-user
mot databasen.
 Windowsautentisering innebär att respektive Visual Arkiv-användare måste ha sin user
kopplad i SQL Server antingen direkt eller genom en behörighetsgrupp
Om Autentisering via SQL Server valts anger man i Login ID det login som skapats i SQL
Server för Visual Arkiv. Om Login ID är ”visarkiv” finns en hårdkodad user för detta och
Lösenord kommer att fyllas i automatiskt.
Fyll i Databas (ODBC-källa) med det namn på ODBC-källan som registrerats på datorn.
Klicka på knappen <Testa databaskopplingen> för att se om aktuell klientdator kan logga in
mot databasen med den ODBC-källa som angivits och de kontouppgifter som fyllts i. Vid
felmeddelande får man söka orsak kanske dels på SQL Server-sidan där databasen finns, dels
i ODBC-källans uppgifter.
7.9.1.2 Fliken Övriga inställningar
Sökväg till användarens personliga INI-fil
I användarens personliga INI-fil sparas olika inställningar som respektive användare kan göra
för att på olika sätt underlätta och styra arbetet. Detta gör respektive användare under valet
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Personliga inställningar, se kap 7.11 Personliga inställningar
I fältet kan en korrekt sökväg anges.
Rekommendation: Ange ”%appdata%” (OBS gemener!). Då kommer detta att ersättas av
användarens ”folder for ApplicationData” (eller som det står på Microsofts sida: The
directory that serves as a common repository for application-specific data for the current
roaming user..”).
Ex sökvägen anges
UserINI=%appdata%
och användarens id är ”testperson0317” kommer detta internt att översättas till
UserINI=C:\Users\testperson0317\AppData\Roaming
Man kan även i sökvägen infoga ”%user%”. Detta kommer när programmet läser av
sökvägen att ersättas av användarens username.
Ex sökvägen anges
UserINI=P:\%user%\visual arkiv\
och användaren är ”testperson0317” kommer detta internt att översättas till
UserINI=P:\testperson0317\visual arkiv\ (OBS – Även UNC-sökväg kan anges).

Sökväg till applikationens mapp för bilagor, dokumenthanteringsplaner, RTF-filer mm
Bilagor som man kan koppla till olika poster i systemet sparas i denna mapp. Bilagor kan vara
vilken filtyp som helst som går att öppna på klienten.
Kryssa i om man vill inaktivera möjligheten att koppla bilagor till poster i Visual Arkiv.
Sökväg till applikationens mapp för loggor.
Det finns möjlighet att få med sin logotyp i rapporterna. Då skall filen för loggan finnas i den
mapp som anges här.
Sökväg till applikationens mapp bilagor länkade från NAD.
I denna katalog sparas kopior av bilagor som länkas från NAD.
Det kan vara samma katalog som för RTF-filer ovan.
URL till applikationens mapp bilagor länkade från NAD.
Här sparas URL för katalogen ovan.

7.9.1.3 Fliken Internet
Visa på Internet
Ange det standardvärde som skall gälla då man registrerar nya arkivbildare i Visual Arkiv.
Ikryssat på posterna i applikationen innebär dels att posten visas på Internet om man har
Visual Arkiv Internet (webbapplikationen för användare som enbart skall söka information i
Arkivdatabasen), dels att posten kommer med då man gör export till Riksarkivets NAD, som
också är en applikation på Internet för att söka arkivinformation.
Det standardvärde som anges här gäller endast på arkivbildare och därmed också historik. För
Serier och Volymer är standardvärdet alltid ikryssat, dvs. Visa på Internet, då nya uppgifter
skapas.
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URL Visual Arkiv Internet
Om ni har Visual Arkiv Internet installerat och det ligger utanför brandväggen, skall URLsökvägen anges här. Den länkas nämligen med till Riksarkivets NAD så att om man söker i
NAD kan få en länk tillbaka till er applikation för att få en mer fullständig bild av
förteckningen än den som visas i NAD.

7.9.1.4 Fliken Systemmeddelanden
Status
Normalläget är ”0” och innebär att alla användare kan logga på systemet. Ändras systemstatus
till siffra större än 0 kan endast användare med driftansvar logga på.
Varför och när skall man ändra påloggningsstatus?
Då driftansvarig av någon orsak vill förhindra ytterligare påloggning mot databasen, t.ex.
inför backuptagning eller att man skall lägga på en ny version av programmet.
Observera att ändring av systemstatus inte innebär att redan inloggade användare loggas av,
utan förhindrar endast ny inloggning. Använd funktionen ”17.3.4 Visa vilka som är inloggade
just nu” ovan för att kontrollera vilka som är inloggade och därefter på något sätt kontakta
dessa för att be dem logga ur.
Orsak
Om fältet Status sätts till siffra högre än 0 innebär detta att ytterligare påloggning förhindras.
I fältet Orsak anger den driftansvarige orsaken till att påloggning förhindras, t.ex. ”Ny version
läggs på”. Detta meddelande kommer de som försöker logga på att se. Om Status ändras till 0
kommer Orsak automatiskt att blankas.
Då man är klar klickar man <Verkställ>. Nu sparas innehållet i applikationens INI-fil.
I den 5:e fliken VA6Settings.INI kan man nu se innehållet i INI-filen, dvs. exakt hur det ser
ut på disken där den är sparad. Givetvis kan man även editera filen VA6Settings.INI på
traditionellt vis m.h.a. editor.

7.10 Mallar för Objekt
I version 7.0 av Visual Arkiv har vi valt att kalla den tidigare nivån Handling för Objekt.
Som användare med behörigheten Driftansvar kan man skapa olika mallar, bestående av
rubriker för olika slag av objekt, t.ex. ”Foton”, ”Kartor”, ”Noter” etc. Det kan vara lämpligt
för att få en likartad registrering vid varje nytt objekt.
Visual Arkiv hanterar obegränsat antal med mallar, men man bör rimligtvis inte skapa fler
mallar än det behov man har, annars kan registratorn kanske t.o.m. få svårt att bedöma vilken
av likartade mallar som skall användas.
Man skapar helt enkelt en mall innehållande vilka rubriker som skall ingå och döper mallen
till valfritt namn. Mallarna kan efterhand kompletteras och ändras. Observera dock att
ändringar inte slår igenom retroaktivt på tidigare skapade objekt som använt mallen.
Vid leverans av systemet finns ett antal mallar med. Se dessa enbart som tips om hur det kan
se ut. Ändra, ta bort och komplettera enligt era egna behov.
1. Gå till Huvudmenyn. Klicka på <Systemunderhåll>.
2. Klicka på <Mall Objekt>.
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3. Klicka på <Nytt>.
4. Fyll i Mallnamn.
5. Specifikationstext.
Vill du registrera specifikationstexten med avancerade ordbehandlingsfunktioner, kan du
öppna en s.k. RTF-fil för att skriva in och redigera i ditt ordinarie ordbehandlingsprogram
genom att högerklicka i specifikationstextfältet och välja <Redigera med
ordbeh.program...>. Nu öppnas dokumentet automatiskt med ditt
ordbehandlingsprogram (t.ex. MS Word, Open Office etc.). Förutsättningen är att ditt
ordbehandlingsprogram klarar RTF-format, vilket de flesta ordbehandlingsprogram gör.
När man stänger ordbehandlingsprogrammet och återkommer till objektssmallen är
ändringar som gjordes kanske inte omedelbart synliga. Texten kommer att visas när man
ställer markören i fältet för Specifikationstext.
Skriv in önskade rubriker som skall ingå i mallen i fråga.
Om det är en mall som skall avse Foton kan kanske bl.a. rubrikerna
- Motiv
- Årtal
- Fotograf
- Övrigt
skall vara med
6. Klicka på <Spara>.
7. Klicka på <Stäng>.
Mall är nu tillgänglig för att användas vid registrering av Objekt. Se mer om detta i kapitel
9.13 Skapa Objekt.
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7.11 Personliga inställningar
Man kan i Visual Arkiv göra ett antal personliga inställningar som innebär att man bl.a. kan
visa information på olika sätt, skriva ut information på lite olika sätt, vilken Leverans-modul
som skall användas m.m.
7.11.1 Ändra personliga inställningar
Logga in med hjälp av användaridentitet och lösenord och fönstret Huvudmeny öppnas. Välj
Personliga inställningar… i menyn Visual Arkiv 7.0.
Fönstret Personliga inställningar - Visual Arkiv öppnas.

Fönstret består av tre flikar som täcker in olika områden i Visual Arkiv.
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7.11.2 Fliken Registrera
7.11.2.1 Ramen ”Så här skall arkivbildare visas i vyn”
Här kan man bestämma hur man vill att arkivbildarinformationen skall visas i trädstrukturen
(se vidare kapitel 10.1 Hämta arkivbildare och arkiv).
Man har tre olika alternativ att välja mellan och det val man gör illustreras i en fiktiv
trädstruktur.
Den sorteringsordning man väljer påverkar även rapporten Förenklad rapport i Sökbilden
(se vidare kapitel 11.3 Sök arkivbildare och arkiv).
Man kan här också bestämma vilken font man vill skall användas i trädet och kan på så sätt
t.ex. påverka hur pass stora eller små tecken som skall användas. Klicka på knappen
<Font…> för att ändra.
Man kan också bestämma vilken bakgrundsfärg man vill skall användas i trädet och kan på så
sätt t.ex. välja en färg man tycker är vilsam. Klicka på knappen <Bakgrundsfärg…> för att
ändra.
7.11.2.2 Ramen Utskriftsalternativ
Här kan man bestämma:
Hur skall ”Rubrik”-serier hanteras vid utskrift Förteckningsblad.
Man har två olika alternativ att välja mellan och valen har att göra med om man vill ha
utskrivet serier som är markerade som ”Rubrik” (se kapitel 9.6 Skapa serie enligt
Allmänna arkivschemat).
 ”komma med” innebär att serier som markerats som ”Rubrik” skall komma med
som ett förteckningsblad. Normalt skall man inte registrera volymer på serier
som är ”rubrik”-serie och därför kommer det i allmänhet att bli ett tomt
förteckningsblad.
 ”inte komma med” innebär att serier som markerats som ”Rubrik” inte heller
skall komma med som ett förteckningsblad.
Skall volymens ’Förvaringsenhet’ (’Server’, ’Arkivbox’, ’Kartong’ etc.) skrivas ut då man
begär utskrift av Förteckningsblad har man två olika alternativ att välja mellan:
 ”komma med” innebär att ”Typ av Förvaringsenhet” (’Server’, ’Arkivbox’,
’Kartong’ etc.) kommer med som första rad i anmärkning för respektive volym
alternativt förvaringsenhet.
 ”inte komma med” innebär att ”Typ av Förvaringsenhet” (’Server’, ’Arkivbox’,
’Kartong’ etc.) inte kommer med i anmärkning för respektive volym alternativt
förvaringsenhet.
Man kan bestämma hur man vill att undernivåer skall skrivas ut på Allmänna arkivschemats
Innehållsförteckning.
 ”med indrag” innebär att huvudserien skrivs ut med fetstil och undernivåer med
indrag (indenterat).
 ”utan indrag” innebär att alla nivåer skrivs ut med rak vänsterkant och utan
fetstil på huvudserie
Skall ’Placering’ skrivas ut.
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Man har två olika alternativ att välja mellan.
 ”komma med” innebär att uppgiften Placering kommer med vid utskrifter.
 ”inte komma med” innebär att uppgiften Placering inte kommer med vid
utskrifter.
Skall ’Handlingstyper’ skrivas ut då man begär utskrift av Förteckningsblad (gäller
verksamhetsbaserade förteckningar)
Man har två olika alternativ att välja mellan.
 ”komma med” innebär att handlingstyper kommer med vid utskrifter.
 ”inte komma med” innebär att handlingstyper inte kommer med vid utskrifter.
Vid utskrift av Förteckningsblad (gäller verksamhetsbaserade förteckningar) kan man
bestämma om man vill ha sidbyte per Serie eller inte.
 ”samma sida” innebär att det inte blir sidbyte per serie.
 ”ny sida” innebär att det blir ny sida per serie.
7.11.2.3 Ramen Registrering
Här kan man bestämma:
Hur många rader skall visas i meny Senaste. Standardvärde är 5.
Vid registrering av volymer kan man ange om man vill få automatisk uppräkning av
volymnummer.
7.11.3 Fliken Leveranser
I fliken Inställningar Leveranser kan man göra följande personliga inställningar:
7.11.3.1 Ramen Välj Leveransmodul
Här bestämmer man vilken Leveransmodul man vill använda. Leverans Classic är samma
Leveransmodul som tidigare funnits i version Visual Arkiv 3 och framåt. Leverans Plus är en
nyare leveransmodul. Denna innehåller betydligt fler uppgifter än den tidigare. Den följer
processen för en leverans redan från första kontakten med den enhet som skall leverera och
hela planeringsarbetet fram t.o.m. leverans.
7.11.3.2 Ramen Så här skall leveranser visas i vyn
Här kan man bestämma hur man vill att leveranser skall visas i trädstrukturen (se vidare
kapitel 15. Leverans).
Man har två olika alternativ att välja mellan och det val man gör illustreras i en fiktiv
trädstruktur.
Man kan här också bestämma vilken font man vill skall användas i trädet och kan på så sätt
t.ex. påverka hur pass stora eller små tecken som skall användas. Klicka på knappen <Font>
för att ändra.
7.11.4 Fliken Övriga inställningar
Här kan man göra följande personliga inställningar:
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7.11.4.1 Ramen Skärmupplösning
Här visas vilken skärmupplösning som gäller på just den dator som används. Systemet varnar
alltid vid uppstart om skärmupplösningen är lägre än den rekommenderade. Detta kan
innebära att all information inte syns.
Vill man inte alltid få varningen då man startar Visual Arkiv kan man kryssa ur kryssrutan.
7.11.4.2 Visa tooltips
Kryssrutan ”Visa tooltips” kan kryssas ur om man inte vill se de tooltips som visas då
markören hålls över någon funktion. Se exempel nedan.

7.11.4.3 Ramen Utskrift etiketter
Här kan man ange vilket speciellt tecken som skall användas om man vill att etiketter skall
skrivas ut med stödmarkeringar för att lättare skära ut etiketterna från papperet de skrivits ut
på. Läs vidare om detta i kapitel 14.2 Etikettdesign.

OBS! Allt som görs i detta kapitel påverkar inte på något sätt de innehållsförteckningar som
eventuellt tidigare är registrerade på arkiv i Visual Arkiv.
Man kan när som helst ändra på sina Personliga inställningar.

7.12 Geografisk hemvist (tidigare SCB-koder)
Hela tabellen med förhandsval för topografiska kodverket finns med när Visual Arkiv
levereras och kan inte ändras/kompletteras av användare.
I Visual Arkiv används Riksarkivets topografiregister med koder för län, primärkommun och
församling.
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8 Introduktion till registrering i Visual Arkiv
8.1

Fönster vid inskrivning

Som normalanvändare arbetar man i ett enda fönster vid inskrivning. Detta fönster har:
1. En trädstruktur i vilken man ser hela strukturen med institution, depå, grupp, arkivbildare,
arkiv, därunder serier, och under respektive serie ingående volymer för allmänna
arkivschemat och om det är ett verksamhetsbaserat arkiv kommer därunder istället
handlingsslag med tillhörande handlingstyper. På ett verksamhetsbaserat arkiv kan man
sedan koppla förvaringsenheter till arkivet, handlingsslagen och handlingstyperna.

2. Ett formulär för visning och registrering av de olika nivåerna i trädet. Formuläret anpassas
efter vad man markerat i trädet. Olika antal flikar visas beroende på vad som markerats. I
illustrationen ovan är en Serie markerad i trädet och då visas flikarna Grunduppgifter,
Etikettext och Länkar. I vissa fall kan en flik ha underflikar. De olika flikarna beskrivs
mer i detalj i kapitel 9 Skriv in Grupp, Arkivbildare, Arkiv och arkivförteckning för
respektive uppgift som skall visas eller registreras.
Bredden på rutan med trädstrukturen kan variera beroende på skärm och skärmupplösning hos
användaren. Programmet tar hänsyn till användarens inställning och optimerar bredden på
trädstrukturen efter dessa förutsättningar. Klicka och dra (ställ markören på linjen mellan
trädstruktur och inskrivningsformulär, håll nere vänster musknapp och dra linjen till önskad
bredd) för att ändra bredden på trädstrukturen. Man kan också tillfälligt ändra bredden genom
att under menyn Redigera välja Öka bredd på vyn (alternativt kortkommando Ctrl+B eller
högerklick i trädstrukturen). Bredden på trädstrukturen kommer att dubblas och täcka flikarna
till höger. För att återställa till normal storlek är det åter menyn Redigera men välj nu
Återställ bredd på vyn (eller kortkommando Ctrl+B eller högerklick i trädstrukturen). När
en rad i vyn markeras återställs bredden automatiskt så att alla flikar syns igen.
Förbered inskrivningsarbetet genom att ha alla ingående uppgifter till hands.
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9 Skriv in Grupp, Arkivbildare, Arkiv och
arkivförteckning
9.1

Inledning

Innan inskrivning i större skala påbörjas kan det vara lämpligt att utarbeta principer för hur
registreringen ska ske, med tanke på kommande återsökning. Det kan gälla till exempel på
vilket sätt arkivbildare ska knytas till olika depåer eller grupper, att utforma namn på
arkivbildare och arkiv på ett enhetligt sätt, eller vad som skrivs in i anmärkningsfälten.
Enhetlighet och tydlighet vid inskrivning av namn får stor betydelse vid export till NAD där
egna arkivbildare och arkiv blandas med en stor mängd uppgifter från annat håll. NAD:s
webbsida (https://sok.riksarkivet.se/nad) har särskilda anvisningar för hur namn lämpligen bör
skrivas in.
När Visual Arkiv levereras är en institution och en depå förinlagd för att underlätta fortsatt
registrering. Dessa kan lätt namnändras för att passa in på det egna beståndet.
Starta programmet. Logga in med din användaridentitet och ditt lösenord.
Fönstret Huvudmeny är gemensam startbild för alla behörighetsnivåer. Klicka på knappen
<Förteckna>. Fönstret Förteckna - Visual Arkiv öppnas. När fönstret öppnas ligger samtliga
inskrivna arkivbildare med tillhörande arkiv förinlästa och går att klicka fram i trädet under
respektive Institution, Depå och Grupp.

Institution och depå måste vara inskrivna innan registrering av grupp, arkivbildare och arkiv
kan göras. Vid leverans av Visual Arkiv finns det en förinlagd Institution och en förinlagd
Depå. Ändra namnen på dessa så att de stämmer med ert arkiv. För att skriva in och ändra
institution och depå krävs att användaren har behörigheten Driftansvar.
Observera att eventuell grupp, arkivbildare, och arkiv med tillhörande arkivförteckning
registreras var för sig från och med Visual Arkiv version 6.1. En arkivförteckning kan skrivas
57 (176)

in enligt Allmänna arkivschemat, eller verksamhetsbaserat efter en i förväg fastställd
klassificeringsstruktur.

9.2

Skapa Grupp av arkivbildare

Arkivbildare kan om så önskas skrivas in sorterade i grupp och undergrupp. Grupp utgör en
nivå mellan depå och arkivbildare, och ska skrivas in före arkivbildare. Det går att skapa en
eller flera undergrupper till en grupp. Det är inte nödvändigt att använda sig av grupp, men
möjligheten finns. Det går bra att indela vissa arkivbildare i grupper medan andra ligger
inskrivna direkt under en depå. Grupp kan användas för att hålla ihop arkivbildare inom t.ex.
samma verksamhetsområde eller organisatoriska tillhörighet (olika nämnder inom en
kommun, olika klubbar inom en facklig avdelning etc.).

För att skapa en ny grupp:
Välj institution. Klicka på plustecknet till vänster om depånamnet så att depåerna blir synliga.
Om plustecken saknas finns inga depåer registrerade på institutionen. Markera den depå som
gruppen ska tillhöra. Högerklicka och välj Skapa ny Grupp.
1. Skriv in namnet i fältet Gruppens namn.
2. Klicka i rutan Ingår i arkivbildarnamn om gruppens namn skall ingå i namnet på de
arkivbildare som knyts till gruppen. Detta innebär att Gruppens namn kompletterar
arkivbildarnamnet vid alla utskrifter. Ex: Gruppens namn är ”Xstads kommun”,
arkivbildarens namn är ”Kommunalnämnden”. Vid utskrifter kommer det att stå ”Xstads
kommun Kommunalnämnden”
3. Använd högerklick alternativt knappar för att skapa flera grupper eller undergrupper.
Tänk på att markera rätt grupp innan ny undergrupp skapas.

9.3

Skriv in ny Arkivbildare

Varje arkivbildare måste tillhöra en depå, som i sin tur hör till en institution. Arkivbildare
skrivs in separat, och måste vara registrerad innan ett arkiv med förteckning kan läggas till.
Arkivbildare kan skrivas in direkt under en depå, eller under en grupp.
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För att skapa en ny arkivbildare:
Välj institution och markera därefter den depå i trädstrukturen där den nya arkivbildaren ska
registreras. Skall arkivbildaren tillhöra en underliggande Grupp till Depån, markera då
gruppen, högerklicka och välj Skapa ny Arkivbildare.
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Fliken Grunduppgifter är med automatik markerad när formuläret för ny arkivbildare öppnas.
Denna flik har 3 underflikar

9.3.1

Underfliken Grunduppgifter

1. Skriv in arkivbildares namn i fältet Arkivbildare. Namnfältet är obligatoriskt. Fyll på
med ytterligare uppgifter i övriga fält i denna flik samt även de andra flikarna.
2. Arkivbildarnummer. I rutan till höger om arkivbildares namn föreslår programmet ett
nytt nummer för den nya arkivbildaren. Detta görs utifrån de ev. tidigare registrerade
arkivbildarna för den depå du valt. Tidigare högsta nummer + 1 föreslås. Ex:
arkivbildarnummer 1, 2, 4, 5 är redan registrerade på depån. Programmet kommer nu
att föreslå 6 som nästa nummer.
Man kan också genom att högerklicka i fältet för arkivbildares nummer be
programmet hitta första lucka eller lediga nummer bland de arkivbildarnummer som
finns inskrivna på depån.

3. Hitta första lucka. Ex: arkivbildarnummer 1, 2, 4, 5 är redan registrerade på depån.
Programmet kommer nu att föreslå 3 som nästa nummer.
Hitta första lediga. Ex: arkivbildarnummer 1, 2, 4, 5 är redan registrerade på depån.
Programmet kommer nu att föreslå 6 som nästa nummer. Detta är alltså samma som
den automatiska numreringen.
Det går att ange ett annat nummer än det som programmet föreslår. Skriv i så fall själv
över det föreslagna numret med ett annat. Programmet kommer att kontrollera att detta
arkivbildarnummer är ledigt, alltså att det inte finns registrerat tidigare på depån.
4. Alternativa namn. Fältet kan användas för t.ex. en arkivbildares tidigare namn,
förkortningar av namn eller parallellt förekommande namn.
5. Verksamhetstid. Fyll i startår och sista verksamhetsår (om verksamheten är avslutad).
Frågetecken kan ersätta siffra om hela årtalet inte är känt, t ex 193? om det är känt att
verksamheten startade någon gång under 1930-talet.
6. Antal volymer/förvaringsenheter visar en automatisk summering av alla volymer och
förvaringsenheter som hittills registrerats i systemet för denna arkivbildare, och vid
nyregistrering är uppgiften då självklart 0. Med volym avses volymregistrering med
volymnummer, inte streck-volymer (”luft-volymer”). Uppgiften kan inte ändras av
användare.
7. Visa på Internet. Kryssa ur här om du inte vill att arkivbildaren och all information
tillhörande arkivbildaren ska visas på Internet. Med Internet menas Visual Arkiv
Internet (om ni använder denna produkt), export till ARKIS (XML/EAD) samt
exporten till NAD (XML/EAC). Standardvärde (ikryssat eller urkryssat) bestäms i
systemparametrar av installatör. Se kapitel 7.9 Systemparametrar, Fliken Internet.
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9.3.2

Underfliken Klassificeringsstruktur

Här kan man skapa en eller flera versioner av klassificeringsstruktur för arkivbildaren.

Om man har ett specifikt program för detta, t.ex. VisAlfa eller motsvarande, kan man
importera en klassificeringsstruktur därifrån till Visual Arkiv. Filen som importeras måste ha
ett specifikt importformat. Se speciell dokumentation ang. detta.
- Importera en teckenseparerad fil med klassificeringsstruktur:
Klicka på <Importera struktur>. Fönstret ”Importera klassificeringsstruktur – Visual Arkiv”
öppnas.
Klicka på knappen <Välj fil…> och markera filen som skall importeras. I fönstret ”Öppna”
klicka på knappen <Öppna>.
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I fönstret ”Importera klassificeringsstruktur – Visual Arkiv” skall ett versionsdatum och en
förklarande kommentar anges.

Klicka på <Starta import> och strukturen importeras. I fliken visas därefter den importerade
strukturen.

Om det i importfilen även fanns med handlingstyper kommer dessa automatiskt att läggas till
tabellen Handlingstyper som finns i menyn Systemunderhåll. Se kapitel 7.8 Handlingstyper.
Vill man se detaljer om det som importerats klickar man på knappen <Redigera struktur…>.
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Där ser man per strukturenhet såväl motsvarande handlingsslag och de handlingstyper med
gallringsregler som är kopplade. Man har i den dialogen även möjlighet att göra justeringar i
det som importerats. Observera dock att göra detta med insikten om att det då ev. kommer att
skilja sig i information i givande system, där klassificeringsstrukturen gjorts, och det som då
finns i Visual Arkiv.
Kanske skall ändringen i stället göras i den givande applikationen och i stället göra om
importen till Visual Arkiv. Om man gör ny import till arkivbildare, där det redan tidigare
finns klassificeringsstruktur, kommer Visual Arkiv att fråga om man skall uppdatera tidigare
importerad version, eller om importen avser ny version.
I de fall man inte har någon speciell applikation som hanterar dokumenthanteringsplaner och
klassificeringsstrukturer, kan man göra en enkel sådan direkt i Visual Arkiv genom att klicka
på knappen <Skapa ny struktur…>.
En hel klassificeringsstruktur som importerats eller registrerats felaktigt kan tas bort från
arkivbildaren genom att klicka på knappen <Ta bort struktur>.
9.3.3 Tredje underfliken till Grunduppgifter, Länkar
Här kan man skapa länkar av olika slag för att på ett snabbt och enkelt sätt nå uppgifter som
har med arkivbildaren att göra. Siffran som står inom parantes anger hur många länkar det
finns skapade. Om inga länkar finns registrerade står siffran (0) i parentesen och man behöver
inte gå in på fliken för att leta fler uppgifter.
Länkar kan skapas för/från såväl Arkivbildare, Arkiv och Serier. Läs kapitel 12 Länkar för
dokumentation om hur man gör.
9.3.4

Fliken Verksamhet

Denna flik har två underflikar.
9.3.4.1 Första underfliken Verksamhet
1. NAD-kategorier. Fältet ersätter det tidigare fältet Arkivbildartyp. Fältet är
obligatoriskt och är därför vid inskrivning av ny arkivbildare markerat med streck (-).
Klicka på pilen till höger i fältet för att välja från den fasta listan av kategorier. Listan
består av de kategorier som förekommer i NAD och kan inte ändras.
2. Verksamhetstyper. Välj från en fast lista genom att klicka på knappen <Välj>. Flera
verksamhetstyper kan väljas. Listan kan byggas på av den som genom behörighet har
tillgång till Systemunderhåll. (Se kapitel 7.3 Verksamhetstyper för att förändra listan
över verksamhetstyper).
3. Geografisk hemvist (tidigare SCB-kod). Välj från en fast lista genom att klicka på
knappen <Välj>. I fönstret som öppnas kan man välja en eller flera genom att först
välja i listan till vänster. När man klickar på pilen till höger om fältet för geografisk
hemvist visas koderna som finns förinlagda. Det går bara att registrera uppgifter som
finns inlagda i listan. Man kan markera "A" för alfabetisk sortering eller ”1” för kodordning. Vid alfabetisk sortering kan man börja skriva in sökt namn med bokstäver.
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För att t.ex. registrera ”Göteborgs kommun” - klicka i "A", placera markören i fältet
för Geografisk hemvist, och skriv in bokstäverna "Göteb". Fäll därefter ut listan med
hjälp av pilen. ”Göteborgs kommun” kommer nu att vara bara några rader ned på
listan.
Klicka nu på ”+”-tecknet, och listan till höger fylls på med den valda posten i listan.
Genom att klicka på ”-”-tecknet tar man bort en tidigare vald kod.
4. Verksamhetsort. Skriv in på vilken eller vilka orter (åtskilda av kommatecken)
arkivbildaren är eller har varit verksam.
9.3.4.2 Andra underfliken Arkivbeskrivning
Arkivbeskrivning. Här kan Arkivbildarens arkivbeskrivning göras. Fältet är ”obegränsat” i
storlek. Man kan skriva in text direkt i det tomma textfältet. Man kan i stället högerklicka i
textfältet och välja <Infoga rubriker…>. Då används mallen för arkivbeskrivningens text (se
kapitel 7.1 Uppgifter om Institutionen) och rubriker m.m. enligt mallen läggs in. Komplettera
därefter de uppgifter som skall vara med.
Om man vill redigera texten med ordbehandlingsprogram för att få möjlighet att använda
funktioner för t.ex. olika fonter, färger mm. kan man högerklicka i fältet för Arkivbeskrivning
och välja <Redigera med ordbeh.program...”>. Då öppnas ditt ordbehandlingsprogram och
där kan man göra den redigering som önskas. När man sparat och stängt dokumentet kommer
texten att synas i fältet då man ställer markören där.
9.3.5

Fliken Etikettext

Arkivbildare. Här visas hur arkivbildarens namn ska stå på etiketterna. När arkivbildarnamnet
skrivits in på fliken Grunduppgifter kommer programmet att automatiskt försöka dela upp
arkivbildarnamnet på de fem raderna. Vid etikettdesign (se kapitel 14.2 Etikettdesign) finns
ett särskilt block för att få ut denna information på etiketten.
Man kan högerklicka i fliken och få ett val ”Redigera om etikettrader”. Detta kan användas
om man t.ex. kopplat Arkivbildaren till ett Grupp där Gruppnamnet skall ingå i
Arkivbildarens namn. Menyvalet tar då hänsyn till detta och förslår en ny redigering av
arkivbildarens namn på de 5 etikettraderna.
9.3.6

Fliken Historik

Handlingarna i arkivet har tillkommit genom arkivbildarens verksamhet, därför bör
arkivbildarens historia dokumenteras. Historiken är samtidigt en hjälp att kunna söka efter
handlingar i arkivförteckningen. Historiken bör exempelvis innefatta verksamhetens startår,
omorganisationer som påverkat arkivbildningen, verksamhetsförändringar och namnbyten.
Namnbyten bör även anges i fältet Alternativa namn (se kapitel 9.3 Skriv in ny Arkivbildare)
för att möjliggöra sökning på tidigare namn i databasen.
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Arkivbildarens historik. Det finns ett antal olika sätt att registrera Historiken:
- Skriv in på vanligt sätt i fliken Historik.
- Högerklicka i fältet Historiktext och välj <Infoga rubriker>. Då används mallen för
historik-text (se kapitel 7.1 Uppgifter om Institutionen) och rubriker m.m. enligt mallen läggs
in.
- Använd Klipp- och klistra-funktionerna i Windows. Kopiera text från ett annat dokument i
t.ex. Word, PDF etc.
- Skriv in all text i din ordbehandlare, t.ex. MS Word. Spara texten som RTF-format. I fliken
Historik, högerklicka och välj <Läs in från extern RTF-fil>. Ett dialogfönster öppnas där du
kan peka ut den sparade RTF-filen och då du gjort det och klickat <Open>/<Öppna> läses
filens innehåll in och hamnar i fliken Historik.
- Vill du registrera/förändra historiken med avancerade ordbehandlingsfunktioner, kan du
redigera i ditt ordinarie ordbehandlingsprogram genom att högerklicka i fältet Historik och
välja <Redigera med ordbeh.program...>. Nu öppnas dokumentet automatiskt med ditt
ordbehandlingsprogram (t.ex. MS Word, Open Office etc.). Förutsättningen är att ditt
ordbehandlingsprogram klarar RTF-format, vilket de flesta ordbehandlingsprogram gör. När
man stänger ordbehandlingsprogrammet och återkommer till fliken Historik är ändringar som
gjordes kanske inte omedelbart synliga. Texten kommer att visas när man ställer markören i
fältet för Historik.
Antalet tecken för historik är i praktiken obegränsad. Lagringsutrymmet är mycket stort.
Texten i historiken är s.k. RTF-text (Rich Text Format), vilket innebär att man kan välja den
font, teckenstorlek och färg man vill ha på texten eller olika delar av sin historiktext. För att
välja font och annan teckenstorlek – markera den text som berörs, högerklickaklicka och välj
<Font> och välj där font och fontstorlek. Samma tillvägagångssätt gäller om man vill sätta
annan färg på sin text, men välj då i stället <Färg>.
Webbadresser som skrivs in i historik blir klickbara länkar, dvs. klickar man på länken så
öppnas automatiskt din webbläsare på den angivna adressen. Tänk bara på du kan behöva
avsluta en URL med ett mellanslag så att den blir en länk, dvs. blir understruken automatiskt
och får en blå färg.
När historiktexten sparas i databasen sparas den i två olika format:
- formaterat, det vill säga med de fonter och färger man satt
- oformaterat, med förbestämt utseende utan egna val.
Avsluta inskrivningen av arkivbildare med att klicka på <Spara> (det går att röra sig mellan
arkivbildarens olika flikar utan att spara).
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9.4

Registrera Arkiv

Arkivbildare måste först vara registrerad för att ett nytt arkiv ska kunna skrivas in, eftersom
varje arkiv vid inskrivningen knyts till en arkivbildare. Flera olika arkiv kan tillhöra samma
arkivbildare.
I Visual Arkiv 7.0 redovisas förvaringen av handlingar för arkiv enligt allmänna arkivschemat
som serier och volymer medan förvaringen av handlingar för verksamhetsbaserade arkiv
redovisas som handlingsslag och förvaringsenheter. I tidigare versioner har även
verksamhetsbaserade arkiv redovisats med serier i punktnotation och volymer.
Markera i trädet den arkivbildare som arkivet ska höra till. Högerklicka och välj Skapa
Arkiv.
9.4.1

Fliken Grunduppgifter

Denna flik är med automatik markerad när ett nytt arkiv ska skrivas in. En röd text "Nytt arkiv
registreras" visas.
1. Arkivets namn. När ett nytt arkiv skapas föreslås arkivets namn till Arkivbildarens namn.
Man ändrar lätt detta genom att skriva direkt i fältet Arkivets namn.
2. Arkivets nummer. Arkiven numreras i tur och ordning inom arkivbildaren. Det först
inskrivna arkivet till en arkivbildare får nummer 1 och så vidare. Numreringen kan vid
behov ändras genom att man skriver in en annan siffra i fältet. Olika arkiv inom en
arkivbildare kan inte ha samma nummer.
3. Hyllmeter. Anges i meter med max 2 decimaler (Ex 0,01 = 1 cm, 2,99 = 2 meter 99 cm)
Detta är bra att känna till t.ex. vid planering av arkivlokaler, kostnadsberäkning för
arkivlokaler och inför gallringsbeslut. Uppgiften här ligger till grund för statistikrapporten
(se kapitel 13.5 Rapport Statistik) där bland annat det totala antalet hyllmeter redovisas.
4. Volyminformation. Fältet har i praktiken ersatts av det numeriska fältet Hyllmeter. Fältet
användes i tidigare versioner av Visual Arkiv för uppgifter om hyllmeter, men man kunde
då ange både siffror och bokstäver, vilket inte fungerade som underlag för statistik. Fältet
går fortfarande att använda men det rekommenderas inte.
5. Tid för arkivhandlingar. Fyll i första och sista år för de handlingar som arkivet innehåller.
Även "?” kan anges om man bara vet årtiondet, t.ex. ”193?”. Det är bra att fylla i årtalen,
eftersom tid för arkivhandlingar inte alltid överensstämmer med arkivbildarens
verksamhetstid. Ett exempel är om ett företags verksamhet har upphört ett visst år, men att
det finns dokumentation om händelseförloppet efter upphörandet.
6. Antal volymer. En automatisk summering av alla volymer som hittills registrerats på detta
arkiv. Det är uppgift om antal inskrivna, numrerade volymer som visas här. Uppgift om
antal volymer används som underlag vid statistikuttag. Uppgiften kan inte ändras på annat
sätt än att nya volymer skrivs in eller att befintliga tas bort.
7. Placering. Ange arkivets placering genom att klicka på knappen <Visa> brevid fältet
Placering. Du kommer då in i placeringsstrukturen och kan välja befintlig placering i
strukturen. Vill du skapa en ny placering finns instruktioner för hur man gör det i kapitel
7.6 Placering.
8. Sekretess. Kryssa i här om det finns anledning att uppmärksamma att handlingar kan
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omfattas av sekretess.
9. I fältet Sekretess kan man ange orsaken till sekretessmarkeringen, genom att t.ex. referera
till gällande lagtext.
10. Senaste not. Ange datum då för senaste ändring eller tillägg för just det här arkivet. Det
finns även plats att ange en signatur. Klickar man på <Sign./Datum> intill fältet, sätter
programmet automatiskt dagens datum och den identitet som användaren loggat in med.
11. Förtecknas enligt Allmänna arkivschemat/Verksamhetsbaserat. Välj här om förteckningen
ska skrivas in enligt Allmänna arkivschemat eller vara Verksamhetsbaserat enligt en
klassificeringsstruktur. Allmänna arkivschemat innebär att seriesignum måste inledas med
bokstav och inte får innehålla några andra tecken än bokstäver och siffror. För det
verksamhetsbaserade arkivet skrivs Handlingsslagets beteckning med punktnotation vilket
innebär att beteckningen anges med siffror, som när mer än en nivå registreras blir
åtskilda av punkt. I ett verksamhetsbaserat arkiv kan också förvaringeenheter kopplas på
de olika nivåerna i förteckningen. (Arkiv, Handlingsslag och Handlingstyp)
12. Leveranser. Genom att klicka på <Leveranser> kommer man in i applikationens
leveransdel. Se kapitel 15 Leverans för att läsa mer om Leveransmodulen. Inom ramen
Leveranser visas även information om hur många leveranser det finns registrerade i Visual
Arkiv 7.0 för aktuell arkivbildare. Ex. på innehåll: ”Antal leveranser 2(1)” innebär att det
finns två registrerade inleveranser varav en är oförtecknad.
13. Visa på Internet. Kryssa i alternativt ur här beroende på om du vill att arkivet och all
information tillhörande arkivet ska visas på Internet. Med Internet menas dels Visual
Arkiv Internet (om ni använder den tjänsten) och även export till NAD. Standardvärde
(kryssat eller urkryssat) bestäms av installatör. Se kapitel 7.9 Systemparametrar, Fliken
Internet.
9.4.2

Fliken Etikettext

Här visas hur arkivets namn ska stå på etiketterna. När arkivnamnet skrivits in på fliken
Grunduppgifter kommer programmet att automatiskt försöka dela upp arkivnamnet på de tre
raderna. Vid etikettdesign (se kapitel 14.2 Etikettdesign) finns ett särskilt block för att få ut
denna information på etiketten. Man kan högerklicka i fliken och få ett val ”Redigera om
etikettrader”. Detta kan användas om man av misstag tagit bort innehållet i etikettraderna och
vill få hjälp med att redigera in arkivets namn på etikettraderna.
9.4.3

Fliken Historik

Texten i Arkivets historik är främst avsett för en beskrivning som ger en överblick av
arkivets innehåll och tidsomfång. Texten i fältet går att skriva ut, och kan även komma till
användning vid export till NAD.
Om man vill redigera texten med ordbehandlingsprogram för att få möjlighet att använda
funktioner för t.ex. olika fonter, färger mm. kan man högerklicka i fältet för Historik och välja
<Redigera med ordbeh.program...”>. Då öppnas ditt ordbehandlingsprogram och där kan
man göra den redigering som önskas. När man sparat och stängt dokumentet kommer texten
att synas i fältet då man ställer markören där.
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9.4.4

Fliken Interna anteckningar

Interna anteckningar. Här finns utrymme för särskilda uppgifter kring arkivet, t.ex. vem som
utfört ett visst förteckningsarbete, uppgifter om sekretess eller särskilda forskningsvärden.
De uppgifter som skrivs in här visas inte på nätet och exporteras inte heller vidare till NAD.
9.4.5 Fliken Länkar
Här kan man skapa länkar av olika slag för att på ett snabbt och enkelt sätt nå uppgifter som
har med arkivet att göra.
Länkar kan skapas för/från såväl Arkivbildare, Arkiv och Serier. Läs kapitel 12 Länkar för
dokumentation om hur man gör.
Avsluta inskrivningen av det nya arkivet med att klicka på <Spara>.

9.5

Registrera Serier/Handlingsslag

I version 7.0 gör vi en mera distinkt uppdelning mellan att förteckna med Allmänna
arkivschemat och Verksamhetsbaserat förtecknande och det märks först på denna nivå i
arkivförteckningen.
I Visual Arkiv 7.0 redovisas förvaringen av handlingar för arkiv enligt allmänna arkivschemat
som serier och volymer medan förvaringen av handlingar för verksamhetsbaserade arkiv
redovisas som handlingsslag och förvaringsenheter.
Val av arkivschemat görs när arkivet skrivs in. Valet kan senare ändras, under förutsättning
att inga serier eller handlingsslag har registrerats. Det går inte att blanda de olika
förteckningssätten i en och samma arkivförteckning.

9.6

Skapa serie enligt Allmänna arkivschemat

Alla serier som skrivs in måste höra till ett arkiv. Alla inskrivna serier kommer även att
hämtas till innehållsförteckningen i samband med utskrift.
För att skapa serier och innehållsförteckning enligt Allmänna arkivschemat finns två val:
- registrera en serie i taget
- hämta in en förinlagd innehållsförteckning (se kapitel 7.7 Skapa mall för
Innehållsförteckning).

Markera arkivet som serien skall tillhöra i trädstrukturen. Arkivet måste ha registrerats
som att det skall förtecknas enligt Allmänna Arkivschemat (se kapitel 9.4 Registrera
Arkiv).
Högerklicka och välj Skapa ny serie.
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9.6.1

Fliken Grunduppgifter är med automatik markerad när en ny serie ska skrivas
in.

1. Signum. Ange seriesignum, det vill säga den kod som serien ska ha, t.ex. ”A1a”, ”E1”
utan att använda mellanslag. Programmet kommer automatiskt att sätta in mellanslag
på rätt ställe. Seriesignum måste alltid inledas med bokstav. Seriesignum är en
obligatorisk uppgift.
Eftersom en dator inte klarar av att sortera på romerska siffror måste man alltid
registrera seriesignum enl. Allmänna arkivschemat med arabiska siffror.
Ex.
Man vill registrera en serie ”A III a”. Vid registrering måste man då registrera ”A 3 a”
men översättningstabellen gör att det vid utskrift blir ”A III a”.
(Se kapitel 7.4 Siffror angående hantering av tabell för romerska siffror och kapitel
7.2 Inställningar per depå för inställning i depå avseende användande av romerska
siffror.)
Seriesignum är indelat i tre grupper. Den första gruppen kan bestå av 1-2 bokstäver,
den andra gruppen kan bestå av 0-5 siffror och den tredje kan bestå av 0-4 bokstäver
och/eller siffror där första tecken måste vara en bokstav. Den första gruppen
omvandlas alltid till versaler. I den tredje gruppen bestämmer användaren om det ska
vara gemener eller versaler.
Exempel på olika seriesignum:
-A
- AA
- AA aaaa
-A1a
- A 4444
- AA 12345 abcd
- A 2 b123

2. Serien är rubrik. Sätt ett kryss i kryssrutan om serien är en huvudserie. Med detta
menas att serien fungerar som rubrik och att det senare kommer att finnas underserier
till denna. Det är inte tänkt att man ska registrera en volymförteckning på huvudserier.
Senare – vid utskrift av Innehållsförteckning (se kapitel 13 Utskrift) – kommer serier
med denna markering att skrivas ut med fetstil och eventuella underrubriker med
indrag. Observera att man i ”Personliga inställningar” kan välja utskrift utan indrag (se
kapitel 7.11.1 Ändra personliga inställningar).
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3. Antal volymer. Visar hur många volymer som skrivits in i just den här serien. Detta är
en siffra uträknad av Visual Arkiv och kan inte ändras av användare. Siffran avser
fysiska volymer, alltså inte s.k. luftvolymer.
4. Namn. Fyll i seriens namn, t.ex. ”Styrelseprotokoll” eller ”Tekniska avdelningens
korrespondens”.
5. Inledande Serieanmärkning. Fyll i eventuella anmärkningar som gäller hela serien,
t.ex. ”Serien i arkivboxar” eller ”Serien upphör år 1989 och fortsätter i serie xx”. Vid
utskrift kommer texten i serieanmärkningen att placeras ovanför de inskrivna
volymerna.
6. Placering avser placering för just den här serien. Ange seriens placering genom att
klicka på knappen <Visa> brevid fältet Placering. Du kommer då in i
placeringsstrukturen och kan välja befintlig placering i strukturen. Vill du skapa en ny
placering finns instruktioner för hur man gör det i kapitel 7.6 Placering.
7. Sekretess. Kryssa i här om det finns anledning att uppmärksamma att handlingar kan
omfattas av sekretess.
8. I fältet Sekretess kan man ange orsaken till sekretessmarkeringen, genom att t.ex.
referera till gällande lagtext.
9. Hantering/Gallring är ett fritextfält som avser anmärkningar gällande hantering och
gallring t.ex. när och varför man gallrar.
10. Gallras år. Årtal 4 siffror då serien skall gallras. Lämnas tom då serien inte skall
gallras eller gallringsdatum okänt. Man kan senare beställa ut en Gallringsrapport
under rapport-uttag.
11. Visa på Internet. Kryssa i eller ur här beroende på om du vill att serien och all
information tillhörande serien (dvs. inledande serieanmärkning och volymer) ska visas
på Internet. Med Internet menas Visual Arkiv Internet (om ni använder denna produkt)
samt exporten till NAD. Standardvärde är alltid ikryssat på serienivå vid
nyregistrering. Observera att överliggande nivåer, Depå respektive Arkivbildare, också
måste ha Visa på Internet ikryssat för att det ska gälla här.
9.6.2

Fliken Etikettext

Fliken Etikettext visar hur seriens namn kommer att se ut vid utskrift av etikett. Texten
som visas är hämtad från seriens rubrik (Flik Grunduppgifter, fältet Serie) och fylls i
automatiskt vid inskrivning. Kontrollera att utseendet på etiketterna är enligt önskemål.
Texten kan behöva ändras, framförallt när det rör sig om långa namn. Då kan det hända att
hela texten inte får plats, eller att avstavningen behöver korrigeras. Ändringar utförs direkt
i fältet Seriens namn, och behöver inte överensstämma med namnfältet som texten från
början hämtats från. Man kan högerklicka i någon av etikettraderna och få ett val
”Redigera om etikettrader”. Detta kan användas om man av misstag tagit bort innehållet i
etikettraderna och vill få hjälp med att redigera in seriens namn på etikettraderna.
9.6.3

Fliken Länkar
Här kan man skapa länkar av olika slag för att på ett snabbt och enkelt sätt nå uppgifter
som har med serien att göra.
Länkar kan skapas för/från såväl Arkivbildare, Arkiv, Serier och Handlingsslag. Läs
kapitel 12 Länkar för dokumentation om hur man gör. Klicka på <Spara>. Serien
kommer att läggas till i trädet.
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9.6.4

Mall färdig innehållsförteckning enligt Allmänna arkivschemat

9.6.4.1 Hämta mall
1. Markera arkivet, som Innehållsförteckningen skall tillhöra, i trädstrukturen.
2. Välj Skapa innehållsförteckning från mall… i menyn Arkiv (alternativt högerklicka
med musen i trädstrukturen på ett arkiv och gör motsvarande val i en så kallad popupmeny).
3. Välj därefter någon av de förinlagda mallarna för innehållsförteckningar och klicka på
<OK>. Mallen ”Allmänna arkivschemat”(huvudavdelningarna) finns inlagd i Visual
Arkiv vid leverans. Mallen som hämtats kan sedan ändras och byggas på genom att nya
serier läggs till eller att gamla tas bort. Nya mallar kan skapas i Systemunderunderhåll,
eller genom att en befintlig innehållsförteckning sparas.
Se kapitel 7.7. Skapa mall för Innehållsförteckning för att läsa mer om hur man skapar
mallar.
4. Klicka <OK> och innehållsförteckningen läggs till i trädstrukturen.

9.6.4.2 Spara innehållsförteckningen som mall
Om man har gjort en innehållsförteckning enligt Allmänna arkivschemat, som skulle
kunna vara användbar även för andra arkivbildare går det att spara den från detta
fönster, som ett alternativ till det som beskrivs i kapitel 7.7. Skapa mall för
Innehållsförteckning
1. Markera arkivet med den aktuella innehållsförteckningen i trädstrukturen
2. Välj Spara innehållsförteckning som mall… i menyn Arkiv (alt. högerklicka med
musen i trädstrukturen och i en s.k. popup-meny göra motsvarande val).
3. I mallnamnet. Klicka på <OK>.

9.7

Skapa volymer

På varje serie som registrerats kan man nu skapa volymer. Välj mellan två alternativ:
- Skapa volymer en och en. Används då det finns relativt få volymer på serien och/eller
volymer som är olika till innehåll, utseende eller datering.
- Skapa många volymer samtidigt. Man kan låta systemet automatiskt generera ett bestämt
antal volymer för serien. Detta används då det finns mängder av likartade volymer inom en
serie.
9.7.1 Skapa volymer en och en
Markera i trädstrukturen den serie där volymer ska registreras.
Högerklicka och välj Skapa ny volym.
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9.7.1.1 Fliken Grunduppgifter är med automatik markerad när en ny volym skall
skrivas in.
1. Volymnr. Om man under “Personliga inställningar” och uppgiften ”Registrera” (se
kapitel 7.11 Personliga inställningar) angivit att volymnummer skall
automatgenereras, föreslår nu programmet nästa volymnummer i sekvens inom serien
– annars skriv in volymens nummer 1, 2, 3 osv. Det är även tillåtet att ange en bokstav
efter volymnumret, t.ex. ”7b”. Detta kan användas då det i efterhand tillkommer en
volym och man inte vill spräcka den redan registrerade volymnumreringen. Fyll i "-"
(bindestreck) för att registrera en så kallad streck- eller luftvolym. Streckvolym kan
användas för att förklara eventuella luckor, eller när handlingar fysiskt är placerade i
en annan volym. Programmet godkänner även att fältet lämnas blankt (tomt). Detta
kan användas om man först vid senare tillfälle vill ange volymnummer. Volymnumret
utgör första sorteringsordning.
2. Tid. Vanligen första och sista årtal för de handlingar som ingår i volymen, t.ex. 1989
eller 1989-1990. Om handlingarna är ofullständigt daterade och endast årtiondet är
känt kan den fjärde årtalssiffran ersättas av ett "?" (frågetecken). Om årtal helt saknas:
ange att handlingen är utan år genom att skriva förkortningen ”uå” (utan årtal) i fältet.
Systemet anser att lägsta respektive högsta årtal som skrivs in omfattas av
tidsintervallet. Årtalen sparas separat i databasen, för att möjliggöra sökning inom
intervall. Tidsintervallet som sparas i databasen visas i text under fältet Tid.
Högerklicka på något av åren avseende tidsintervall för att ändra årtal, och välj
”Redigera tidsomfång”. Ett litet fönster öppnas där man kan ange det nya
tidsintervallet. Det går inte att lämna något av årtalsfälten tomma, antingen ska båda
vara tomma eller båda ifyllda. Stäng redigeringsfönstret genom att klicka på <Ok>.

Tänk på följande om det senare ska gå att använda i funktionen Sök volymer
(se kap. 11.5 Sök volymer/förvaringsenheter):
8 volymer är registrerade med följande uppgift i Tid
Volym
Tid
1
2
3
1950
4
-1950
5
19506
1940,1950-1960
7
1940-1960, uå
8
uå
I funktionen Sök volymer
Sök på Årtal
Man får då träff på dessa volymer
1850
4
1944
4&7
1950
3, 4, 5, 6, & 7
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1959
2000

5, 6 & 7
5

Om flera volymer innehåller liknande information förutom volymnumret, går det att
göra en kopia genom att klicka på <Kopiera>. Innehållet från senast registrerade
volym (behöver alltså inte vara den volym med högsta volymnummer) inom denna
serie kopieras in – men utan volymnummer. Registrera volymnumret och ändra vid
behov de uppgifter som kopierats.
3. Typ av förvaringsenhet
I Rullgardinsmenyn finns de valmöjligheter som ingår i förhandsinställningen. Fältet
är obligatoriskt. Välj ”-” i Rullgardinsmenyn då du inte vill ange något (se kapitel 7.5
Typ av förvaringsenhet för att förändra listan över Typ av förvaringsenheter).
4. Anmärkningar. Här skrivs volymanmärkningar in.
Om man av någon anledning manuellt skriver in Etikettexten innan man skrivit
Volymanmärkning, kan man med tangenterna Ctrl+E kopiera texten från
etikettraderna till Volymanmärkning.

I fönstret finns en zoom-knapp. Genom att klicka på plus-zoom-knappen öppnas fältet
Volymanmärkning i ett nytt flytande fönster som man själv kan ändra storlek på
genom att dra i fönstrets hörn. I det fönstret kan man även ändra teckenstorlek under
registreringen genom att klicka på ”A+” eller ”A-”-knappen. Vill du söka på en
textsträng inom fönstret knappar du Ctrl+F.
Ångra texten du skrivit in genom att klicka på knappen <Avbryt>.
Stäng detta flytande fönster och lägg in den volymanmärkning du skrivit genom att
klicka på <Stäng>.
5. Placering. Ange volymens placering genom att klicka på knappen <Välj> brevid fältet
Placering. Du kommer då in i placeringsstrukturen och kan välja befintlig placering i
strukturen. Vill du skapa en ny placering finns instruktioner för hur man gör det i
kapitel 7.6 Placering.
6. Sekretess. Kryssa i här om det finns anledning att uppmärksamma att handlingar kan
omfattas av sekretess.
7. I fältet Sekretess kan man ange orsaken till sekretessmarkeringen, genom att t.ex.
referera till gällande lagtext.
8. Hantering/Gallring är ett fritextfält som avser anmärkningar gällande hantering och
gallring t.ex. när och varför man gallrar
9. Gallras år. Årtal 4 siffror då volymen skall gallras. Lämnas tom då volymen inte skall
gallras eller gallringsdatum okänt. Man kan senare beställa ut en Gallringsrapport
under rapport-uttag.
OBS att om överliggande Serie har gallringsdatum gäller seriens gallringsdatum för
samtliga tillhörande volymer oavsett datum som registrerats på volymer tillhörande
den serien.
10. Etikettext. Om man vill ha en kort text på etiketten som gäller enbart denna volym,
utöver den text som anges i bilden serieinformation, fyller man i texten här. (se kapitel
9.5 Registrera Serier/Handlingsslag)
Texten kan vara en hjälp att leta fram rätt volym på hyllan i magasinet, exempelvis
"ver.nr. 201-338".
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Om man vill ha med det som man tidigare skrivit in i Volymanmärkningar kan man
genom att trycka Ctrl+Shift+E få Volymanmärkningstexten – eller den del därav –
som ryms inom raderna för etikettrader - automatiskt kopierade. Observera dock att
det kan komma behövas manuell korrigering.
Om man av någon anledning manuellt skriver in etikettexten innan man skrivit
Volymanmärkning, kan man göra det omvända. Med tangenterna Ctrl+E kopieras
texten från etikettraderna till Volymanmärkning.
11. Visa på Internet. Kryssa ur här om du inte vill att volymen ska visas på Internet. Med
Internet menas Visual Arkiv Internet (om ni använder denna produkt) samt exporten
till NAD. Standardvärde är alltid ikryssat på volymnivå vid nyregistrering. Observera
att överliggande nivåer Depå, Arkivbildare samt Serie också måste ha Visa på Internet
ikryssat för att det ska gälla här.
12. Klicka på <Spara>. Volymen läggs in i trädet och hamnar rätt sorterad under serien
den tillhör.
9.7.1.2 Fliken Länkar
Här kan man skapa länkar av olika slag för att på ett snabbt och enkelt sätt nå uppgifter
som har med serien att göra.
Länkar kan skapas för/från såväl Arkivbildare, Arkiv, Serier och Handlingsslag. Läs
kapitel 12 Länkar för dokumentation om hur man gör.

Kortkommandot F5 innebär att <Spara> och <Nytt> sker i ett enda moment. Funktionen
är särskilt användbar när man registrerar flera volymer efter varandra.

9.7.2

Skapa många volymer automatiskt
1. Markera i trädstrukturen den serie där volymer automatiskt ska skapas.
2. Välj Skapa volymer för aktuell serie… i menyn Arkiv (alt. högerklicka på serien i
trädstrukturen och gör motsvarande val).
3. Ett dialogfönster - Skapa volymer - Visual Arkiv - öppnas. Högst upp i fönstret visas
vilken depå, arkivbildare, arkiv och serie som var markerad och man kontrollerar att
detta är rätt. Om man vill att alla de volymer som skapas ska ha innehåll i något eller
några av fälten Placering, Tid, Typ av förvaringsenhet, Gallringsår, Etikettext eller
Volymanmärkningar anger man detta. Ange sedan vilket som ska vara det första
volymnumret och hur många volymer som ska skapas. Om ett årtal är angivet i Tid
kan man dessutom klicka i kryssrutan ”Markera med bock för att räkna upp årtal för
varje ny volym”. I så fall kan man dessutom ange med hur många år varje årtal ska
räknas upp med genom att ange detta i avsett fält.
4. Klicka på knappen <Starta generering av volymer>. Programmet kontrollerar först
att det inte redan finns volymer på serien som ingår i det beställda intervallet. Om så
är fallet får beställningen ändras. Programmet skapar nu det antal volymer som
beställts, och i trädstrukturen visas de nya volymerna. Härefter kan man om så
önskas gå in på respektive volym och modifiera innehållet.
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9.7.3

Sortering och placering av volymer
Volymer som skrivs in blir automatiskt sorterade efter volymnummer. Volymer utan
volymnummer (blankt/tomt) eller volymer markerade med bindestreck (-) placeras
automatiskt före numrerade volymer. Om man vill placera volym markerad med
bindestreck (-) eller volym utan volymnummer mellan två numrerade volymer görs
detta manuellt (se nedan).
Manuell omplacering av volymer

Markera i trädet den volym som ska flyttas.
1. Välj Ändra placering på volymen i menyn Redigera (alt. kan man högerklicka med
musen i trädstrukturen och i en s.k. popup-meny göra motsvarande val).
2. I en dialog bestämmer man först om man vill placera om volymen så att den
- hamnar först.
- hamnar sist.
- eget val, det vill säga själv bestämma valfri placering.
Väljer man ”först” eller ”sist” och klickar <OK> kommer volymen omedelbart att
placeras rätt i trädstrukturen.
3. Väljer man ”eget val” visas ett meddelande som säger att man i trädstrukturen ska
markera den volym som ska komma efter den som man placerar om.
4. När volymen som ska komma efter den som ska placeras in är markerad, får man en
kontrollfråga om det är där den ska placeras in. Bekräfta eller avböj.
5. Om man bekräftar kommer volymen därefter att placeras in på rätt ställe i
trädstrukturen.
9.7.4

Omnumrering av volymer

Programmet erbjuder ett antal varianter på automatisk omnumrering av volymnummer:


Omnumrering då enstaka nya volymer läggs till i efterhand.
Scenario: Man har tidigare registrerat ett antal volymer på en serie, t.ex.
volymnummer 1-10. Det kommer i efterhand till en ny volym som bör placeras in
mellan de tidigare registrerade volymerna 6 och 7. Om man i detta fall anger
volymnummer 7 på den nya volymen så är ju det redan upptaget. Programmet kommer
då att meddela att volymnr. 7 redan är upptaget på serien, och frågar om det tidigare nr
7 och alla efterföljande volymer på serien ska räknas upp med 1. Svarar man <Ja>
kommer volymnummer 7-10 att räknas upp och blir därmed 8, 9, 10, 11. Svarar man
<Nej> kommer ingen uppräkning att ske men innebär också att du måste ange ett
annat volymnummer än ”7” på den nya volymen, t.ex. ”7b”.
Observera att vid omnumrering kommer så kallade
hänvisningsvolymer/luftvolymer/streckvolymer (det vill säga med volymnummer ”-”)
som placerats in manuellt att ligga kvar på sin plats. Om det i ovanstående exempel
fanns en volym med ”-” i volymnummer som var placerad mellan volymnummer 8
och 9 kommer den efter omnumrering att ligga kvar mellan volymnummer 9 och 10.



Omnumrering då enstaka nya volymer tas bort i efterhand.
Scenario: Man har tidigare registrerat ett antal volymer på en serie, t.ex.
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volymnummer 1-10 och kommer i efterhand på att volymnummer 7 är felregistrerad
och ska tas bort. När man väljer <Ta bort> frågar programmet - efter att borttagandet
verkställts - om de efterföljande volymerna ska räknas om genom att volymnumret
minskas med 1. Svarar man <Ja> kommer volymnummer 8-10 att bli 7-9 och man får
därmed en obruten volymnummerserie. Svara man <Nej> kommer inget att ske och
det kommer att vara en lucka mellan volym 6 och 8.


Omnumrering av alla volymer på en serie.
Detta är en automatisk omnumrering av samtliga volymer som registrerats på en serie.
Scenario: Vid registrering av enhetliga serier (t ex inbundna protokoll) kan man
registrera direkt på årtal (fältet Tid) utan att ange volymnummer i fältet Volymnr. När
registreringen är klar kan man genom att använda funktionen Omnumrering av
volymer låta Visual Arkiv sätta volymnummer.
Observera följande angående funktionen Omnumrering av volymer
Visual Arkiv utgår vid Omnumrering av volymer helt från den kronologiska
ordningen, dvs. de uppgifter man angivit i fältet Tid. Vid flera volymer med samma
årtal använder Visual Arkiv de första 50 positionerna i fältet Volymanmärkning för att
bestämma volymnummer.
Vid omräkning kommer volymer med markering streck (-) i stället för volymnummer
att placeras allra först och behåller ”-” i fältet Volymnummer. Det gäller även volymer
som tidigare fått manuellt ändrad placering. Sedan kommer volymer med ”uå” (utan
år) i fältet Tid. Därefter placeras övriga volymer i ordning efter årtal. Dessa volymer
kommer att få ett nytt volymnummer oavsett vad som tidigare stått i fältet
Volymnummer. Det nya volymnumret bestäms utifrån den kronologiska ordningen.
Om man vid registrering skrivit hänvisningar, dvs. markerat volymer med bindestreck
(-) och i anmärkningskolumnen hänvisat till en annan volym, kan omräkningen
innebära att hänvisningar blir felaktiga.
OBS! Det inte går att ångra Omräkning av volymer!
Ta back-up innan funktionen används.
Så här använder man funktionen:
Läs in arkivbildares uppgifter så att de visas i trädet i fönstret
Arkivbildarinformation.Klicka i trädet på den serie som ska räknas om eller på någon
av volymerna i den serien.
Välj Omräkning volymnummer på aktuell serie i menyn Redigera.
Du får en upplysning om vad omnumrering innebär och en fråga om programmet ska
starta omnumreringen. Svara <Ja> för att starta omnumreringen.

Observera följande vid registrering av volymer:
Fältet Volymanmärkningar är viktigt för framtida återsökning av de handlingar som ingår i
volymerna. Tänk därför noga igenom vilken information som krävs för återsökning. Om man
t.ex. vill återsöka ekonomiska rapporter för september månad varje år, krävs att månad anges i
detta fält.
Observera att inskrivning av ”1-5” innebär att t.ex. siffran 4 inte träffar volymen vid
återsökning, liksom ”juli-nov” innebär att sökning på t.ex. ”september” inte träffar volymen.
Välj detaljnivå efter sökbehov. Måste exempelvis enskilda fastighetsbeteckningar skrivas in,
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eller kanske endast gata eller stadsdel?
Alla serier och handlingsslag som skrivs in måste höra till ett arkiv.
Varje serie som skrivs in blir synlig. Alla inskrivna serier kommer även att hämtas till
innehållsförteckningen i samband med utskrift.

9.8

Skapa Handlingsslag

Alla handlingsslag som skrivs in måste höra till ett arkiv. Alla inskrivna handlingsslag
kommer även att hämtas till innehållsförteckningen i samband med utskrift.
1. Markera arkivet som handlingsslaget skall tillhöra i trädstrukturen. Arkivet måste ha
registrerat att det skall förtecknas Verksamhetsbaserat (se kapitel 9.4 Registrera Arkiv).
2. Högerklicka och välj Skapa handlingsslag.
Om Arkivbildaren som detta handlingsslag och arkiv tillhör, inte har någon befintlig
klassificeringsstruktur, fortsätt vid punkt 3.
Om man till Arkivbildaren - som Arkivet tillhör - importerat/skapat en
klassificeringsstruktur (se kapitel 9.3 Skriv in ny Arkivbildare) kommer Visual Arkiv att
öppna nu gällande version av denna struktur och ge möjlighet att markera vilken
strukturenhet som skall vara grund för detta handlingsslag.
Fönstret Välj handlingsslag – Visual Arkiv öppnas.
Om det handlingsslag man skall skapa bygger på en enstaka Strukturenhet skall man
kryssa i ”Välj enstaka” – det är automatiskt ikryssat.

Markera i listan den strukturenhet som handlingsslaget avser, i exemplet ovan
”2.3.1 Rekryterings och tillsättningshandlingar”. Klicka på <Ok>.
Om det Handlingsslag man skall skapa bygger på flera Strukturenheter skall man kryssa i
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”Välj flera”.

Sätt ett kryss för varje strukturenhet som handlingsslaget skall bygga på. Klicka på
<Ok>.
Nu öppnas inmatningsfönstret för nytt handlingsslag.
Så här om handlingsslaget bygger på en enstaka strukturenhet:
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Programmet föreslår samma Beteckning som strukturenhetens beteckning och
handlingsslagets Namn visas. Båda dessa uppgifter kan ändras.

Så här om handlingsslaget bygger på flera strukturenheter:

Programmet föreslår ingen Beteckning och heller inget Namn för handlingsslaget.
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9.8.1

Fliken Grunduppgifter är med automatik öppnad när nytt handlingsslag ska
skrivas in.

1. Beteckning. Om man utgått från en klassificeringsstruktur och där valt enstaka
strukturenheter som handlingsslag skall bygga på kommer programmet att föreslå den
strukturenhet (i exemplet ”2.3.1”) som fanns i klassificeringsstrukturen, men man kan
ersätta detta med annan, annars är fältet tomt initialt. Man kan registrera
handlingsslagen valfritt, t.ex. med punktnotation (ex ’2.3.1’), mellanslagnotation (ex.
’2 3 1’) eller annat sätt.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Om man utgår från en klassificeringsstruktur och har behov att i förteckningen bryta
ner det som i klassificeringsstrukturen är 1 strukturenhet, till t.ex. 3 olika
handlingsslag, gör man det genom att dela av med bindestreck ”-” eller underscore ”_”
på den nivå man önskar bryta.
Ex: I klassificeringsstrukturen finns en strukturenhet ”2.3.1”. Av olika skäl behöver
man i förteckningen bryta ner denna till 3 olika handlingsslag. Man kan då ge dessa 3
handlingsslag seriesignum ”2.3.1-1”, ”2.3.1-2” respektive ”2.3.1-3”.
Namn. Om man utgått från en klassificeringsstruktur och där valt enstaka
strukturenheter som handlingsslaget skall bygga på kommer programmet att föreslå
det handlingsslaget namn (i exemplet ” Rekryterings och tillsättningshandlingar”.”)
som fanns i klassificeringsstrukturen, men man kan ersätta detta med annat namn,
annars är fältet tomt initialt.
Inledande anmärkning. Fyll i eventuella anmärkningar som gäller hela
handlingsslaget, t.ex. ”Handlingsslaget upphör år 1989 och fortsätter i Handlingsslag
2.6.3”. Vid utskrift kommer texten i anmärkningen att placeras innan de inskrivna
förvaringsenheterna.
Antal enheter. Visar hur många förvaringsenheter som skrivits in i just det här
handlingsslaget. Detta är en siffra uträknad av Visual Arkiv och kan inte ändras av
användare.
Placering avser placering för just det här handlingsslaget. Klicka på knappen <Visa>
brevid fältet Placering. Du kommer då in i placeringsstrukturen och kan välja befintlig
placering i strukturen. Vill du skapa en ny placering finns instruktioner för hur man
gör det i kapitel 7.6 Placering.
Hantering/Gallring är ett fritextfält som avser anmärkningar gällande hantering och
gallring t.ex. när och varför man gallrar.
Gallras år. Årtal 4 siffror då handlingsslaget skall gallras. Lämnas tom då
handlingsslaget inte skall gallras eller gallringsdatum är okänt. Man kan senare
beställa ut en Gallringsrapport under rapport-uttag.

9.8.1.1 Fliken Etikettext
Här visas hur handlingsslagets namn kommer att se ut vid utskrift av etikett. Texten som
visas är hämtad från handlingsslagets namn (Flik Grunduppgifter, fältet Namn) och fylls i
automatiskt vid inskrivning. Kontrollera att utseendet på etiketterna är enligt önskemål.
Texten kan behöva ändras, framförallt när det rör sig om långa namn. Då kan det hända
att hela texten inte får plats, eller att avstavningen behöver korrigeras. Ändringar utförs
direkt i fältet Handlingsslag, och behöver inte överensstämma med namnfältet som texten
från början hämtats från. Man kan högerklicka i någon av etikettraderna och få ett val
”Redigera om etikettrader”. Detta kan användas om man av misstag tagit bort innehållet i
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etikettraderna och vill få hjälp med att redigera in seriens namn på etikettraderna.
Vid etikettdesign (se kapitel 14.2 Etikettdesign) finns ett särskilt block för att få ut denna
information på etiketten. Man kan högerklicka i någon av etikettraderna och få ett val
”Redigera om etikettrader”. Detta kan användas om man av misstag tagit bort innehållet i
etikettraderna och vill få hjälp med att redigera in handlingsslagets namn på
etikettraderna.

9.8.1.2 Fliken Länkar
Här kan man skapa länkar av olika slag för att på ett snabbt och enkelt sätt nå uppgifter
som har med handlingsslaget att göra.
Länkar kan skapas för/från såväl Arkivbildare, Arkiv, Serier och Handlingsslag. Läs
kapitel 12 Länkar för dokumentation om hur man gör.
Klicka på <Spara>. Handlingsslaget kommer att läggas till i trädet.

9.9

Automatiskt skapade Handlingstyper

När man registrerar handlingsslag baserade på en klassificeringsstruktur vill man förmodligen
även registrera vilka handlingstyper som tillämpas för handlingsslaget. Dessa handlingstyper
lagras i en gemensam tabell så att de går att återanvända för alla arkivbildare i Visual Arkiv.

Om man utgått från en klassificeringsstruktur, kommer de handlingstyper (med sina
gallringsregler) som i klassificeringsstrukturen var kopplade till strukturenheter
automatiskt att lägga sig under handlingsslaget i trädet. Det går att lägga till och ta bort
handlingstyper från trädet.
Finns det ingen klassificeringsstruktur att utgå ifrån kan man själv lägga till de
handlingstyper som önskas. Se nästa kapitel 9.10 Skapa Handlingstyp

9.10 Skapa Handingstyp
Markera i trädet det handlingsslag som handlingstypen ska tillhöra. Högerklicka och välj
Skapa handlingstyp.
Handlingstyperna som kopplats till handlingsslaget redovisas på rapporterna
Innehållsförteckning och Förteckningsblad.
Handlingstyper ligger i en tabell där alla handlingstyper är åtkomliga för alla arkivbildares
handlingsslag. Se kapitel 7.8 Handlingstyper.
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9.10.1 Fliken Handlingstyp
Handlingstyp. I denna rullgardinsmeny finns de handlingstyper som vid import av
klassificeringsstruktur var med i den filen. Dessa har lagts in i Visual Arkivs tabell för detta
och blir automatiskt åtkomliga i hela systemet. Har man inte möjlighet att importera
handlingstyper kan man i Visual Arkiv lägga in dem manuellt i samma tabell. Detta görs av
systemansvarig.
14. Anmärkning. I fältet kan man ange uppgifter om handlingstypen och hur den presenteras.
15. Sekretess. Kryssa i här om det finns anledning att uppmärksamma att handlingar kan
omfattas av sekretess.
16. I fältet Sekretess kan man ange orsaken till sekretessmarkeringen, genom att t.ex. referera
till gällande lagtext.
17. Hantering/Gallring är ett fritextfält som avser anmärkningar gällande hantering och
gallring t.ex. när och varför man gallrar
18. Gallras år. Årtal 4 siffror då handlingstypen skall gallras. Lämnas tom då handlingstypen
inte skall gallras eller gallringsdatum är okänt. Man kan senare beställa ut en
Gallringsrapport under rapport-uttag.

9.11 Skapa Förvaringsenhet
Från och med version 7.0 av Visual Arkiv kan man registrera ett nytt arkivobjekt i
arkivförteckningen nämligen förvaringsenhet. Förvaringen av handlingar för
verksamhetsbaserade arkiv redovisas som förvaringsenheter. Förvaringsenheter går att skapa
direkt under handlingsslag eller handlingstyp. De går också att skapa direkt under arkivet om
det inte tillhör samma process. Läs mer om detta i kap 9.12 Skapa grupp av förvaringsenheter.
9.11.1 Skapa ny förvaringsenhet
Markera i trädet det handlingsslag eller den handlingstyp som Förvaringsenheten skall
knytas till. Högerklicka och välj Skapa förvaringsenhet.

9.11.1.1 Fliken Grunduppgifter är med automatik markerad när en ny förvaringsenhet
skall skrivas in.
1. Beteckning. Det som skrivs här är den text som kommer att visas i trädet när posten
sparas.
2. Omfattning tid. Vanligen första och sista årtal för de handlingar som ingår i
förvaringsenheten, t.ex. 1989 eller 1989-1990. Om handlingarna är ofullständigt daterade
och endast årtiondet är känt kan den fjärde årtalssiffran ersättas av ett "?" (frågetecken).
Om årtal helt saknas: ange att handlingen är utan år genom att skriva förkortningen ”uå”
(utan årtal) i fältet.
Systemet anser att lägsta respektive högsta årtal som skrivs in omfattas av tidsintervallet.
Årtalen sparas separat i databasen, för att möjliggöra sökning inom intervall.
Tidsintervallet som sparas i databasen visas i text under fältet Omfattning tid. Högerklicka
på något av åren avseende tidsintervall för att ändra årtal, och välj ”Redigera tidsomfång”.
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Ett litet fönster öppnas där man kan ange det nya tidsintervallet. Det går inte att lämna
något av årtalsfälten tomma, antingen ska båda vara tomma eller båda ifyllda. Stäng
redigeringsfönstret genom att klicka på <Ok>.

Tänk på följande om det senare ska gå att använda i funktionen Sök förvaringsenheter
(se kap. 11.5 Sök volymer/förvaringsenheter )
Anta att 8 förvaringsenheter är registrerade med följande omfattning i Tid

Beteckn

Tid

1
2
3
4
5
6
7
8

1950
-1950
19501940,1950-1960
1940-1960, uå
uå

I funktionen Sök förvaringsenheter
Sök på Årtal
1850
1944
1950
1959
2000

Man får då träff på dessa förvaringsenheter
4
4&7
3, 4, 5, 6, & 7
5, 6 & 7
5

Om flera förvaringsenheter innehåller liknande information förutom beteckning, går det
att göra en kopia genom att klicka på <Kopiera>. Innehållet från senast registrerade
förvaringsenhet inom detta handlingsslag kopieras in. Registrera beteckning och ändra vid
behov de uppgifter som kopierats.
3. Typ av förvaringsenhet
I rullgardinsmenyn finns de valmöjligheter som ingår i förhandsinställningen. Fältet är
obligatoriskt. Välj ”-” i Rullgardinsmenyn då du inte vill ange något (se kapitel 7.5 Typ av
förvaringsenhet för att förändra listan över Typ av förvaringsenheter).
4. Anmärkningar. Här skrivs anmärkningar gällande förvaringsenheten in. Om man av någon
anledning manuellt skriver in Etikettexten innan man skrivit Anmärkningar, kan man med
tangenterna Ctrl+E kopiera texten från etikettraderna till Anmärkningar.
5. I fönstret finns en zoom-knapp.
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Genom att klicka på plus-zoom-knappen öppnas fältet Anmärkning i ett nytt flytande
fönster som man själv kan ändra storlek på genom att dra i fönstrets hörn. I det fönstret
kan man även ändra teckenstorlek under registreringen genom att klicka på ”A+” eller ”A”-knappen. Vill du söka på en textsträng inom fönstret knappar du Ctrl+F.
6. Ångra texten du skrivit in genom att klicka på knappen <Avbryt>.
Stäng detta flytande fönster och lägg in den Anmärkning du skrivit genom att klicka på
<Stäng>.
7. Placering. Ange förvaringsenhetens placering genom att klicka på knappen <Välj> brevid
fältet Placering. Du kommer då in i placeringsstrukturen och kan välja befintlig placering i
strukturen. Vill du skapa en ny placering finns instruktioner för hur man gör det i kapitel
7.6 Placering.
8. Mängd. I detta fält skriver man in mängden på förvaringsenhetens kapacitet och väljer
enhet i rullgardinsmenyn bredvid fältet.
9. Sekretess. Kryssa i här om det finns anledning att uppmärksamma att handlingar kan
omfattas av sekretess.
10. I fältet Sekretess kan man ange orsaken till sekretessmarkeringen, genom att t.ex. referera
till gällande lagtext.
11. Hantering/Gallring är ett fritextfält som avser hanteringsanvisningar gällande t.ex. när och
varför man gallrar
12. Gallras år. Årtal 4 siffror då förvaringsenheten skall gallras. Lämnas tom då
förvaringsenheten inte skall gallras eller gallringsdatum är okänt. Man kan senare beställa
ut en Gallringsrapport under rapport-uttag.
13. Etikettext. Detta textfält finns bara om förvaringsenheten är analog. Om man vill ha en
kort text på etiketten som gäller enbart denna förvaringsenhet, utöver den text som anges i
bilden handlingsslag, fyller man i texten här. (se kapitel 9.8 Skapa Handlingsslag)
Texten kan vara en hjälp att leta fram rätt förvaringsenhet på hyllan i magasinet,
exempelvis "ver.nr. 201-338".
Om man vill ha med det som man tidigare skrivit in i Anmärkningar kan man genom att
trycka Ctrl+Shift+E få Anmärkningstexten – eller den del därav – som ryms inom
raderna för etikettrader - automatiskt kopierade. Observera dock att det kan komma
behövas manuell korrigering.
Om man av någon anledning manuellt skriver in etikettexten innan man skrivit
Anmärkning, kan man göra det omvända. Med tangenterna Ctrl+E kopieras texten från
etikettraderna till Anmärkning.
14. Visa på Internet. Kryssa ur här om du inte vill att förvaringsenheten ska visas på Internet.
Med Internet menas Visual Arkiv Internet (om ni använder denna produkt) samt exporten
till NAD. Standardvärde är alltid ikryssat på förvaringenhetsnivå vid nyregistrering.
Observera att överliggande nivåer Depå, Arkivbildare samt Serie också måste ha Visa på
Internet ikryssat för att det ska gälla här.
15. Klicka på <Spara>. Förvaringsenheten läggs in i trädet och hamnar rätt sorterad under
serien den tillhör.
9.11.2 Fliken Länkar
Här kan man skapa länkar av olika slag för att på ett snabbt och enkelt sätt nå uppgifter
som har med förvaringsenheten att göra.
Länkar kan skapas för/från såväl Arkivbildare, Arkiv, Serier/Handlingsslag och
Volymer/Förvaringsenheter. Läs kapitel 12 Länkar för dokumentation om hur man gör.
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Klicka på <Spara>. Förvaringsenheten kommer att läggas till i trädet.

9.12 Skapa Grupp av förvaringsenheter
Grupp av handlingar som inte tillhör någon process, t.ex. diarieförda handlingar, kan man
förteckna som en förvaringsenhet eller grupp av förvaringsenheter direkt under arkivet. Det
går att skapa en eller flera undergrupper till en grupp av förvaringsenheter. Det är inte
nödvändigt att använda sig av grupp, men möjligheten finns. Grupp kan användas för att hålla
ihop handlingar som inte tillhör samma process och därmed inte är handlingsslag utan
förvaringsenheter. Diarieförda handlingar är ett sådant exempel.

För att skapa en ny grupp:
Markera ett Arkiv. Högerklicka och välj Skapa grupp av förvaringsenheter.
1. Skriv in beteckning i fältet Beteckning. Det som skrivs här är den text som kommer att
visas i trädet när posten sparas.
2. Skriv in gruppens namn i fältet Namn.
3. I fältet Beskrivning avses att beskriva vilken typ av handlingar som ingår i gruppen av
förvaringsenheter.

9.13 Skapa Objekt
I Visual Arkiv kan man registrera på objektsnivå nivå. På Arkiv, Serie/Handlingsslag samt
Volym/Förvaringsenhet kan man koppla till en eller flera arkivobjekt. Denna nivå blir härmed
lägsta nivån i Visual Arkiv. Under Objekt kan inga andra nivåer skapas. Ett objekt kan t.ex.
vara att registrera metadata om ett foto, en karta, noter etc.
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Se kapitel 7.10 Mallar för Objekt för att se hur man lägger upp mallar för olika objekt.

1. Markera i trädet det arkiv, den serie, handlingsslag, volym eller förvaringsenhet som
Objektet skall knytas till. Högerklicka och välj Skapa Objekt.
Rullgardinsmenyn med mallar är markerad. (Se kapitel 7.10 Mallar för Objekt ang.
registrering av mallar för Objekt) Välj den mall som skall användas, klicka sedan på
knappen <Välj mall>. Rubrikerna för vald mall visas nu i Objektets text.
2. Identifikation. Det som skrivs här är den text som kommer att visas i trädet när posten
sparas.
3. Objektets text. Efter de rubriker som kom från mallen kompletterar man nu med
information.
Vill du skriva in och redigera texten för objektet i ditt ordinarie ordbehandlingsprogram
kan du öppna en s.k. RTF-fil genom att högerklicka i fältet för Objektets text och välja
<Redigera med ordbeh.program...>. Nu öppnas dokumentet automatiskt med ditt
ordbehandlingsprogram förutsatt att det klarar RTF-format, vilket de flesta gör. När man
stänger ordbehandlingsprogrammet och återkommer till fliken Objektets text är ändringar
som gjordes kanske inte omedelbart synliga. Texten kommer att visas när man ställer
markören i fältet för Objektets text.
4. Sekretess. Kryssa i här om det finns anledning att uppmärksamma att objekten kan
omfattas av sekretess.
5. I fältet Sekretess kan man ange orsaken till sekretessmarkeringen, genom att t.ex. referera
till gällande lagtext.
6. Hantering/Gallring är ett fritextfält som avser hanteringsanvisningar gällande t.ex. när och
varför man gallrar
7. Gallras år. Årtal 4 siffror då handlingstypen skall gallras. Lämnas tom då handlingstypen
inte skall gallras eller gallringsdatum är okänt. Man kan senare beställa ut en
Gallringsrapport under rapport-uttag.
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8. Klicka på <Spara>. När objektet sparas visas den som en egen nod i trädet under den post
som den skapats, i exemplet här under en volym.
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10 Komplettera och ändra
10.1 Hämta arkivbildare och arkiv
Det finns flera sätt att läsa in tidigare registrerat material för att
 läsa på skärmen och se vad som registrerats
 skriva ut uppgifter (se kapitel 13 Utskrift)
 komplettera/ändra uppgifter
10.1.1 Hämta uppgifter via Förteckna
1. Logga in i systemet.
2. Utgå från startbilden Huvudmeny. Välj <Förteckna> och fönstret Förteckna - Visual
Arkiv öppnas.

Samtliga institutioner och depåer som är registrerade i databasen blir nu synliga i
trädstrukturen. Underliggande grupper, arkivbildare, arkiv och förteckningar blir synliga med
klick på de plustecken som finns. Om plustecken saknas finns inget registrerat under denna
nivå.
Med hjälp av menyraden Senaste eller Bokmärke kan man komma direkt till ett aktuellt
inskrivningsarbete. Under menyraden Senaste visas en lista på de arkivbildare där det senast
gjordes någon inskrivning eller ändring – på vilken nivå som helst. Under menyraden
Bokmärke visas en lista på de arkivbildare du själv markerat som egna ”favoriter”.
I 7.11 Personliga inställningar är det möjligt att ange antalet rader (1-20) som visas i listorna.
3. Klicka på vald arkivbildare. Arkivbildaren blir nu markerad i trädstrukturen.
4. Klicka på plustecknet till vänster om arkivbildarens namn för att se vilka arkiv som
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tidigare har skrivits in. Motsvarande plustecken finns på arkiv och på serier med innehåll.
10.1.2 Hämta uppgifter via Sök-funktionen
Läs vidare i kapitel 11 Sökfunktioner.
Uppgifter som läses in via Förteckna visas i fönstret Förteckna - Visual Arkiv.
När uppgifter hämtas via Sökfunktionen presenteras sökresultatet i form av en lista, med en
rad för varje sökt arkivbildare och arkiv. Hur och i vilken ordning informationen visas kan
delvis bestämmas via 7.11 Personliga inställningar.

10.1.3 Visa i eget fönster
Om man via Förteckna-knappen från Huvudmenyn eller Sök har ett träd som visar allt
registrerat eller del av totala förteckningen, kan man via högerklick välja att öppna ett nytt
Förteckna-fönster med bara en Institution alt. en Depå alt. en Arkivbildare.

Då öppnas ytterligare ett Förteckna-fönster vilket kan vara användbart när man t.ex. vill
jämföra flera arkivbildare med varandra eller på ett snabbt sätt bara vill ha en enstaka
arkivbildare i eget fönster utan att behövsa se allt annat i trädet.
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10.2 Ändringar och tillägg, funktionerna Nytt och Spara
Ändring av tidigare inskrivna uppgifter i arkivförteckningen utförs normalt genom att:
1. Markera raden i trädstrukturen som är aktuell för den typ av uppgift som ska ändras, t.ex.
en arkivbildare eller ett arkiv.
2. Utför ändringen i inskrivningsformuläret till höger genom att skriva in ny text i det fält
som ska ändras och klicka på <Spara>.
Komplettering av tidigare inskrivna uppgifter, t.ex. ny serie eller ny volym, sker normalt
genom att:
1. Markera den typ av uppgift i trädstrukturen som ska ändras, t.ex. en serie.
Inskrivningsformuläret för Serie öppnas.
2. Klicka på knappen <Nytt> i inskrivningsformuläret. Alternativt högerklicka och välj
Skapa ny Serie.
3. Registrera ny serie och klicka på <Spara>.

10.3 Ta bort institution, depå, grupp, arkivbildare, arkiv, serie
handlingsslag, volym och förvaringsenhet
Observera att det inte finns någon funktion för att ångra ett borttagande. Borttagen
information kan enbart återskapas med hjälp av backup från databasen.
Att radera en institution kan endast göras av den som har driftansvar, och sker på följande
sätt:
1. Gå från Huvudmenyn till <Systemunderhåll>.
2. Välj meny Visual Arkiv 7.0 och välj Arkivinstitution…
3. Markera en Institution i listan och klicka på knappen <Visa>.
4. Klicka därefter på knappen <Ta bort> nedtill i högre halvan av fönstret.
Finns det någon depå registrerad på Institutionen kommer påståendet "Det går inte att ta bort
institution ’xxx’. Det finns n depåer kopplade till institutionen". I detta fall måste först de
depåer som är kopplade till Institutionen tas bort.
Finns det inget kopplat till institutionen tas den bort. Åtgärden kan inte ångras.

90 (176)

Att radera en depå kan endast göras av den som har driftansvar, och sker på följande sätt:
1. Gå från Huvudmenyn till <Systemunderhåll>.
2. Välj knappen <Depå>.
3. Markera en Depå i listan och klicka på knappen <Visa>.
4. Klicka därefter på knappen <Ta bort> nedtill i högre halvan av fönstret.
5. Finns det arkivbildare registrerade på Depån kommer frågan "Vill du verkligen ta bort
depå xxx? Det finns n antal arkivbildare på depån". Svarar man <Ja> kommer samtliga
arkivbildare i depån, inklusive Historik, Arkiv, Serier, Volymer arkivets förteckningar
samt Leveranser att tas bort. Åtgärden kan inte ångras.
Ta bort en arkivbildare:
1. Markera i trädstrukturen den arkivbildare som ska tas bort.
2. Välj Ta bort arkivbildare i menyraden Ta bort eller klicka på knappen <Ta bort> eller
klicka på ikonen med röda krysset i statusraden. Det går även att ta bort markerad
arkivbildare genom högerklick och Ta bort.
3. Fönstret Ta bort arkivbildare - Visual Arkiv öppnas. Information om att samtliga
underliggande uppgifter (arkiv, serier, volymer) för arkivbildaren kommer att tas bort
visas.
4. Klicka på <Ta bort>. Ytterligare en varningstext visas. Klicka på <Ja> för att verkställa
borttagningen. Arkivbildaren och samtliga underliggande nivåer försvinner från
trädstrukturen och databasen.
Ta bort en grupp:
1. Markera i trädstrukturen den Grupp som ska tas bort.
2. Välj Ta bort grupp i menyraden Ta bort eller klicka på knappen <Ta bort> eller klicka
på ikonen med röda krysset i statusraden. Det går även att ta bort markerad Grupp genom
högerklick och Ta bort.
3. Fönstret Ta bort Grupp - Visual Arkiv öppnas. Information om att samtliga underliggande
uppgifter (dvs. ev. grupper, arkivbildare, arkiv, förteckningar och leveranser) för gruppen
kommer att tas bort, visas.
4. Klicka på <Ta bort>. Ytterligare en varningstext visas. Klicka på <Ja> för att verkställa
borttagningen. Gruppen och samtliga underliggande nivåer försvinner från trädstrukturen
och databasen.
Ta bort ett arkiv:
1. Markera i trädstrukturen det arkiv som ska tas bort.
2. Välj Ta bort arkiv i menyraden Ta bort eller klicka på knappen <Ta bort> eller klicka
på ikonen med röda krysset i statusraden. Det går även att ta bort markerat arkiv genom
högerklick och Ta bort.
3. Fönstret Ta bort arkiv - Visual Arkiv öppnas. Information om att samtliga underliggande
uppgifter (serier, volymer) för arkivet kommer att tas bort visas.
4. Klicka på <Ta bort>. Ytterligare en varningstext visas. Klicka på <Ja> för att verkställa
borttagningen. Arkivet och samtliga underliggande nivåer försvinner från trädstrukturen
och databasen.
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Ta bort en serie:
1. Markera i trädstrukturen den serie som ska tas bort.
Välj Ta bort serie i menyraden Ta bort eller klicka på knappen <Ta bort> i
inskrivningsformuläret Serie eller klicka på ikonen med röda krysset i statusraden. Det går
även att ta bort markerat arkiv genom högerklick och Ta bort.
2. Fönstret Ta bort serie - Visual Arkiv öppnas och information om att serien med tillhörande
volymer kommer att tas bort, visas.
3. Klicka på <Ta bort>. Ytterligare en varningstext visas. Klicka på <Ja> för att verkställa
makuleringen. Serien och samtliga ev. tillhörande volymer försvinner från trädstrukturen
och databasen.
Ta bort en volym:
På volymnivå går det att ta bort en enstaka volym genom att klicka på knappen <Ta bort> då
volymen är markerad i trädet (och därmed synlig i formuläret) eller klicka på ikonen med röda
krysset i statusraden. Observera att endast en varningstext visas. Klickar man på <Ja> sker
borttag av volymen, vilket även visas i trädstrukturen.
Vill man ta bort många volymer samtidigt finns två olika möjligheter:
1. Markera flera volymer för borttag. Det kan göras på flera sätt.
- Ska man t.ex. markera volymnummer 10-20 markerar man först volym 10, håller nere
Shift-tangenten och markerar sedan volymnummer 20. Släpp Shift-knappen. Nu blir alla
volymerna 10-20 markerade.
- Ska man markera spridda volymer, t.ex. volymnummer 10, 14 och 19, markerar man
först volym 10, håller nere Ctrl-knappen och markerar 14 samt 19. Släpp Ctrl-knappen.
Nu är dessa tre volymer markerade.
När de volymer som man vill ta bort är markerade högerklickar man i trädet (eller meny
Ta bort) och i den meny som då visas väljer man Ta bort markerade volymer…
För din säkerhet kommer två kontrollfrågor om du verkligen vill ta bort innan borttag görs
ur databasen.
2. Markera i trädet antingen serien där volymer ska tas bort eller någon volym i serien,
vilken som. Högerklicka (eller meny Redigera) och välj Flytta/Ta bort volymer… Ett
fönster Flytta/Ta bort volymer - Visual Arkiv öppnas. Inom ramen Ta bort/Flytta från är
arkivbildaren och serien för den serie du markerat angivna. I rullgardinsmenyerna för
volymer föreslås samtliga volymer för serien. Ändra intervallet om det inte är samtliga
volymer på serien som ska tas bort. Under denna ram finns två radioknappar. Kryssa i Ta
bort. Klicka sedan på <Verkställ>. Innan borttag sker kommer två kontrollfrågor om du
verkligen vill ta bort.
Ta bort ett handlingsslag:
1. Markera i trädstrukturen det handlingsslag som ska tas bort.
Välj Ta bort handlingsslag i menyraden Ta bort eller klicka på knappen <Ta bort> i
inskrivningsformuläret Handlingsslag eller klicka på ikonen med röda krysset i
statusraden Det går även att ta bort markerat arkiv genom högerklick och Ta bort.
2. Fönstret Ta bort handlingsslag - Visual Arkiv öppnas och information om att
handlingsslag med tillhörande förvaringsenheter kommer att tas bort, visas.
3. Klicka på <Ta bort>. Ytterligare en varningstext visas. Klicka på <Ja> för att verkställa
makuleringen. Handlingsslaget och samtliga ev. tillhörande förvaringsenheter, handlingar
och handlingstyper försvinner från trädstrukturen och databasen.
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Ta bort en förvaringsenhet:
1. På förvaringsenhetsnivå går det att ta bort en enstaka förvaringsenheter genom att klicka
på knappen <Ta bort> då förvaringsenheten är markerad i trädet (och därmed synlig i
formuläret) eller klicka på ikonen med röda krysset i statusraden. Observera att endast en
varningstext visas. Klickar man på <Ja> sker borttag av förvaringsenheten, vilket även
visas i trädstrukturen.
Vill man ta bort många förvaringsenheter samtidigt finns två olika möjligheter:
2. Markera flera förvaringsenheter för borttag. Det kan göras på flera sätt. Vi tänker att
förvaringsenheterna har beteckningar i form av siffror från 10-20 i detta exempel.
- Ska man t.ex. markera beteckning 10-20 markerar man först förvaringsenhet 10, håller
nere Shift-tangenten och markerar sedan beteckning 20. Släpp Shift-knappen. Nu blir alla
förvaringsenheterna 10-20 markerade.
- Ska man markera spridda förvaringsenheter, t.ex. beteckning 10, 14 och 19, markerar
man först förvaringsenhet 10, håller nere Ctrl-knappen och markerar 14 samt 19. Släpp
Ctrl-knappen. Nu är dessa tre förvaringsenheter markerade.
3. När de förvaringsenheter som man vill ta bort är markerade högerklickar man i trädet
(eller meny Ta bort) och i den meny som då visas väljer man Ta bort markerade
förvaringsenheter…
För din säkerhet kommer en kontrollfråga om du verkligen vill ta bort innan borttag görs
ur databasen.
Ta bort en handlingstyp:
1. Markera i trädstrukturen den handlingstyp som ska tas bort.
Välj Ta bort i menyraden Ta bort eller klicka på knappen <Ta bort> i
inskrivningsformuläret Handlingstyp eller klicka på ikonen med röda krysset i statusraden
Det går även att ta bort markerad handlingstyp genom högerklick och Ta bort.
2. Klicka på <Ta bort>. Varningstext visas. Klicka på <Ja> för att verkställa makuleringen.
Handlingstypen och samtliga ev. tillhörande förvaringsenheter försvinner från
trädstrukturen och databasen.

Nedan återfinns några vanliga exempel på ändringar och tillägg

10.4 Komplettering av arkivbildare och arkiv
10.4.1 Ändra Arkivbildare eller Arkiv
1.
2.
3.
4.

Markera önskad arkivbildare eller arkiv i trädstrukturen.
Inskrivningsformuläret för arkivbildaren öppnas, med uppgifter för markerad arkivbildare.
Utför ändringen.
Klicka på <Spara>.
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10.4.2 Lägg till Arkivbildare
1. Markera i trädet önskad depå som arkivbildaren skall tillhöra.
2. Högerklicka och välj Skapa ny Arkivbildare. Alternativt markera i trädet någon redan
inskriven arkivbildare inom depån, och klicka på knappen <Nytt>.
3. Fyll i önskade uppgifter.
4. Klicka på <Spara>.
5. Den nya arkivbildaren läggs till i trädstrukturen.
10.4.3 Lägg till Arkiv
1. Markera i trädet önskad arkivbildare som arkivet skall tillhöra. Inskrivningsformuläret blir
synligt till höger.
2. Högerklicka och välj Skapa Arkiv. Alternativt markera något redan inskrivet arkiv inom
arkivbildaren, och klicka på knappen <Nytt>.
3. Fyll i önskade uppgifter.
4. Klicka på <Spara>.
Det nya arkivet läggs till i trädstrukturen.
10.4.4 Byte av depå för en eller flera arkivbildare
1. Markera i trädstrukturen den eller de arkivbildare som ska byta depå. Om flera
arkivbildare samtidigt skall flyttas från nuvarande depå till en annan depå, kan man
markera på flera sätt:
Ska man t.ex. markera arkivbildare som ligger i svit efter varandra, markerar man den
första, håller nere Shift-tangenten och markerar den sista i sviten. Släpp Shift-knappen. Nu
blir alla arkivbildare i sviten markerade.
- Ska man markera spridda arkivbildare, som alltså inte ligger i svit, markerar man den
första, håller nere Ctrl-knappen och markerar de övriga en och en. Släpp Ctrl-knappen.
2. Klicka på menyn Redigera och välj Byt depå för arkivbildare eller högerklicka och välj
Byt depå för arkivbildare.
3. Fönstret Visual Arkiv – Byt depå för arkivbildare öppnas. Inom ramen Byte från visas
arkivbildarens arkivbildarnummer, arkivbildarnamn samt den depå den tillhör just nu. I
den andra ramen Byt till depånr anger man den nya depån som arkivbildaren ska tillhöra i
Rullgardinsmenyn.
Om det är en enstaka Arkivbildare som skall byta depå:
Programmet föreslår i fältet Arkivbildarnummer ett ledigt arkivbildarnummer i den nya
depån. Användaren kan påverka om programmet ska hitta första lucka eller om det ska
generera nästa högsta nummer. Man kan också själv skriva in ett annat ledigt
arkivbildarnummer. Programmet kommer då att kontrollera att detta arkivbildarnummer
inte finns tidigare.
Om det är en flera Arkivbildare som samtidigt skall byta depå:
De arkivbildare som flyttas kommer automatiskt att få arkivbildarnummer som utgår från
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det högsta arkivbildarnummer som finns på mottagande depå.
Klicka på <Verkställ> och bekräfta i en kontrollfråga.
4. Programmet utför bytet och visar den nya depåtillhörigheten i trädstrukturen.

10.4.5 Flytta arkivbildare till Grupp
1. Markera i trädstrukturen den eller de arkivbildare som skall flyttas till någon Grupp.
Det kan göras på flera sätt.
a, Ska man t.ex. markera arkivbildare som ligger i svit efter varandra, markerar man den
första, håller nere Shift-tangenten och markerar den sista i sviten. Släpp Shift-knappen. Nu
blir alla arkivbildare i sviten markerade.
b, Ska man markera spridda arkivbildare, som, alltså inte ligger i svit, markerar man den
första, håller nere Ctrl-knappen och markerar de övriga en och en. Släpp Ctrl-knappen.
2. Högerklicka i trädet och välj Flytta arkivbildare till Grupp.
3. Markera i trädet den grupp dit du vill flytta arkivbildaren/arkivbildarna.
4. Högerklicka och välj Klistra in arkivbildare.
5. Du får en kontrollfråga om du verkligen vill flytta arkivbildarna till denna grupp. Svara
<Ja> för att verkställa flytten.
6. Programmet utför flytten och visar den nya grupptillhörigheten i trädstrukturen.

10.4.6 Flytta arkivbildare från Grupp
Valet innebär att man kopplar bort en eller flera arkivbildare från en grupp så att de i stället
hamnar direkt under den Depå de tillhör.
1. Markera i trädstrukturen den eller de arkivbildare som skall flyttas från någon grupp.
Det kan göras på flera sätt.
- Ska man t.ex. markera arkivbildare som ligger i svit efter varandra, markerar man den
första, håller nere Shift-tangenten och markerar den sista i sviten. Släpp Shift-knappen. Nu
blir alla arkivbildare i sviten markerade.
- Ska man markera spridda arkivbildare, som, alltså inte ligger i svit, markerar man den
första, håller nere Ctrl-knappen och markerar de övriga en och en. Släpp Ctrl-knappen.
2. Högerklicka och välj Flytta arkivbildare/undergrupp från denna Grupp.
3. Du får en kontrollfråga om du verkligen vill flytta arkivbildarna från denna grupp. Svara
<Ja> för att verkställa flytten.
4. Programmet utför flytten och visar den nya tillhörigheten i trädstrukturen.
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10.4.7 Flytta Arkiv till annan Arkivbildare
1.
2.
3.
4.
5.

Markera i trädstrukturen det arkiv som ska flyttas.
Högerklicka och välj Flytta arkiv till annan arkivbildare.
Markera i trädet den arkivbildare dit du vill flytta arkivet.
Högerklicka och välj Klistra in arkiv.
Du får en kontrollfråga om du verkligen vill flytta arkivet till denna arkivbildare. Svara
<Ja> för att verkställa flytten.
6. Programmet utför flytten och visar den nya placeringen i trädstrukturen.

10.5 Komplettering av serier och volymer
För att skriva in ytterligare serier, eller volymer i någon serie:
1. Markera arkivbildaren i trädstrukturen.
2. Arkivbildarens uppgifter läses in och visas i inskrivningsformuläret.
3. Nu kan arbetet med att komplettera förteckningen börja.
10.5.1 Lägg till serie
1. Markera önskat arkiv som är registrerat på arkivbildaren. Inskrivningsformuläret blir
synligt till höger.
2. Högerklicka och välj Skapa ny Serie. Alternativt markera någon redan inskriven serie så
att formuläret blir synligt, och klicka på <Nytt>.
3. Fyll i önskade uppgifter.
4. Klicka på <Spara>.
5. Den nya serien läggs till i trädstrukturen.
10.5.2 Ändra serieinformation
1. Markera önskad serie i trädstrukturen. Inskrivningsformuläret för serien öppnas, med
uppgifter för markerad serie synliga.
2. Utför ändringen.
3. Klicka på <Spara>.
10.5.3 Lägg till volym
1. Markera den serie som volymen ska höra till. Högerklicka och välj Skapa ny Volym.
Alternativt markera valfri volym inom serien och klicka på <Nytt> så att ett tomt formulär
för volym öppnas.
2. Fyll i önskade uppgifter.
3. Klicka på <Spara>.
4. Den nya volymen läggs till i trädstrukturen.
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10.5.4 Ändra volym
1.
2.
3.
4.

Markera önskad volym i trädstrukturen.
Formuläret för volym öppnas, med uppgifter för markerad volym synliga.
Utför ändringen.
Klicka på <Spara>.

10.6 Komplettering av handlingsslag, handlingstyper och förvaringsenheter
För att skriva in ytterligare handlingsslag, handlingstyper eller förvaringsenheter:
1. Markera arkivbildaren i trädstrukturen.
2. Arkivbildarens uppgifter läses in och visas i inskrivningsformuläret.
3. Nu kan arbetet med att komplettera förteckningen börja.
10.6.1 Lägg till handlingsslag
1. Markera önskat verksamhetsbaserat arkiv som är registrerat på arkivbildaren.
Inskrivningsformuläret blir synligt till höger.
2. Högerklicka och välj Skapa Handlingsslag. Alternativt markera något redan inskrivet
handlingsslag så att formuläret blir synligt, och klicka på <Nytt>.
3. Fyll i önskade uppgifter.
4. Klicka på <Spara>.
5. Det nya handlingsslaget läggs till i trädstrukturen.
10.6.2 Ändra handlingsslagets information
1. Markera önskat handlingsslag i trädstrukturen. Inskrivningsformuläret för handlingsslaget
öppnas, med uppgifter för markerat handlingsslag synliga.
2. Utför ändringen.
3. Klicka på <Spara>.
10.6.3 Lägg till handlingstyp
1. Markera önskat Handlingsslag. Inskrivningsformuläret blir synligt till höger.
2. Högerklicka och välj Lägg till Handlingstyp. Alternativt markera någon redan inskriven
handlingstyp så att formuläret blir synligt, och klicka på <Nytt>.
3. Välj önskad Handlingstyp i rullgardinsmenys Handlingstyp. Dessa handlingstyper lagras i
en gemensam tabell så att de går att återanvända för alla arkivbildare i Visual Arkiv. Vill
man lägga till nya handlingstyper i listan se kapitel 7.8 Handlingstyper
4. Klicka på <Spara>.
5. Den nya handlingstypen läggs till i trädstrukturen.
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10.6.4 Ändra handlingstypens information
1. Markera önskad handlingstyp i trädstrukturen. Inskrivningsformuläret för handlingstypen
öppnas, med uppgifter för markerad handlingsstyp synliga.
2. Utför ändringen.
3. Klicka på <Spara>.
10.6.5 Lägg till förvaringsenhet
1. Markera det handlingsslag som förvaringsenheten ska höra till. Högerklicka och välj
Skapa ny Förvaringsenhet. Alternativt markera valfri förvaringsenhet inom
handlingsslaget och klicka på <Nytt> så att ett tomt formulär för förvaringsenhet öppnas.
2. Fyll i önskade uppgifter.
3. Klicka på <Spara>.
4. Den nya förvaringsenheten läggs till i trädstrukturen.
10.6.6 Ändra förvaringsenhet
1. Markera önskad förvaringsenhet i trädstrukturen.
2. Formuläret för förvaringsenhet öppnas, med uppgifter för markerad förvaringsenhet
synliga.
3. Utför ändringen.
4. Klicka på <Spara>.

10.7 Ändra seriesignum
10.7.1 Ändra signum på serie enligt Allmänna arkivschemat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
5.
8.

Detta skall användas då signum skall ändras men fortfarande finnas kvar på samma Arkiv.
Markera i trädstrukturen den serie som ska byta seriesignum.
Sätt markören i fältet Signum.
Högerklicka och välj Ändra seriesignum.
Fältet låses upp och det är nu möjligt att ändra signum.
Programmet kontrollerar att det ändrade seriesignumet inte finns tidigare inom Arkivet.
Om andra ändringar skall göras på Serie-uppgiften kan man göra det i samma moment.
Klicka på <Spara>.
Observera att serien fortfarande kommer att ligga kvar på samma plats som den hade när
trädet visades.
För att sortera in den korrekt klicka på Redigera och välj Uppdatera vyn eller klicka på
uppdatera-ikonen
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10.8 Flytta serie till annat arkiv
1. Markera i trädstrukturen den serie som ska flyttas.
2. Klicka på menyn Redigera och välj Flytta serie. Fönstret Flytta serie - Visual Arkiv
öppnas.
3. När serie ska flyttas till annat arkiv får det nya alternativet sökas fram i
rullgardinsmenyerna Depå och Arkiv. Klicka därefter på <Verkställ>. En varningsruta
kommer upp. Bekräfta flytten genom att svara <Ja>.
4. Ännu en varningstext kommer upp. Bekräfta även denna gång, varpå flytten genomförs.
5. Avsluta genom att klicka på <OK>.

10.9 Flytta volym/volymer till annan serie
Om man registrerat en eller ett antal volymer och senare upptäcker att de borde tillhöra en
annan serie inom arkivet eller t.o.m. en serie i ett annat arkiv, kan man flytta volymerna med
den här funktionen.
Markera i trädet antingen serien där volymer ska flyttas eller någon volym i serien.
1. Högerklicka (eller meny Redigera) och välj Flytta volymer…
2. Ett fönster Flytta volymer - Visual Arkiv öppnas. Nuvarande arkivbildare och serie är
förifyllt. I rullgardinsmenyerna för volymer föreslås samtliga volymer för serien.
3. Ändra intervallet om det inte är samtliga volymer på serien som ska flyttas. Den här
funktionen godkänner inte flytt av spridda volymer, utan enbart enstaka volym eller
volymer i följd.
4. Ange sedan Depå, Arkiv och Serie som volymen ska flyttas till. Depå och Arkiv är ifyllda
men kan ändras. Efter val av serie visas lägsta och högsta volymnummer som redan finns
på den serien.
5. Klicka därefter på <Verkställ>. Här kommer nu två kontrollfrågor om du verkligen vill
göra flytten. Finns det volymer tidigare på mottagande serien, t.ex. 1 till 10, kommer de
volymer som flyttas att få volymnummer 11 och uppåt. Luftvolymer (”-”) behåller dock
”-” och behåller den inbördes ordning de hade tidigare.

10.10 Flytta handlingsslag till annat arkiv
1.
2.
3.
4.

Markera i trädstrukturen det handlingsslag som ska flyttas.
Klicka på menyn Redigera och välj Flytta handlingsslag.
Fönstret Flytta handlingsslag - Visual Arkiv öppnas.
När handlingsslaget ska flyttas till annat arkiv får det nya alternativet sökas fram i
rullgardinsmenyerna Depå och Arkiv. Klicka därefter på <Verkställ>. En varningsruta
kommer upp. Bekräfta flytten genom att svara <Ja>.
5. Ännu en varningstext kommer upp. Bekräfta även denna gång, varpå flytten genomförs.
6. Avsluta genom att klicka på <OK>.
10.10.1

Kopiera hel struktur (verksamhetsbaserad förteckning) mellan arkiv

En struktur (Innehållsförteckning) inom ett verksamhetsbaserat arkiv kan kopieras till annat
arkiv.
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Förutsättningar:
- Det mottagande arkivet får inte ha handlingsslag innan och måste ha markering
Verksamhetsbaserat.
- Man kan kopiera mellan arkiv inom samma arkivbildare. Om strukturen man
kopierar från är baserad på en version av en klassificeringsstruktur tillhörande
arkivets arkivbildare, kommer samma version att gälla för mottagande arkiv.
- Man kan kopiera mellan arkiv tillhörande olika arkivbildare. Om strukturen man
kopierar från är baserad på en version av klassificeringsstruktur kopplad till
arkivets arkivbildare, måste det även på mottagande arkivs arkivbildare finnas en
version av klassificeringsstruktur med samma innehåll.
1. Markera i trädet det verksamhetsbaserade arkivet vars struktur (Innehållsförteckning) skall
kopieras.
2. Högerklicka och välj Kopiera struktur.
3. Markera det verksamhetsbaserade arkiv som skall vara mottagare, högerklicka och välj
Klistra in struktur. Kontrollfråga följer där man kan fullfölja eller avbryta.

10.11 Flytta förvaringsenhet
Om man registrerat en eller ett antal förvaringsenheter och senare upptäcker att de borde
tillhöra ett annat Handlingsslag, Handlingstyp, grupp av förvaringsenheter eller arkiv, kan
man flytta förvaringsenheterna med den här funktionen.
1. Markera i trädet förvaringsenheten som ska flyttas. Högerklicka och välj Flytta
förvaringsenheter…
2. Markera den destination som du vill flytta förvaringsenheterna till och välj där Klistra in
förvaringsenheter… Innan förflyttning sker en kontrollfråga om du verkligen vill flytta
förvaringsenheterna.
10.11.1

Flytta förvaringsenhet till Grupp

1. Markera i trädstrukturen den eller de förvaringsenhet som skall flyttas till någon Grupp.
Det kan göras på flera sätt.
a, Ska man t.ex. markera förvaringsenhet som ligger i svit efter varandra, markerar man
den första, håller nere Shift-tangenten och markerar den sista i sviten. Släpp Shiftknappen. Nu blir alla förvaringsenhet i sviten markerade.
b, Ska man markera spridda förvaringsenhet, som, alltså inte ligger i svit, markerar man
den första, håller nere Ctrl-knappen och markerar de övriga en och en. Släpp Ctrlknappen.
2. Högerklicka i trädet och välj Flytta förvaringsenheter.
3. Markera i trädet den grupp dit du vill flytta förvaringsenheten/förvaringsenheterna.
4. Högerklicka och välj Klistra in förvaringsenhet.
5. Du får en kontrollfråga om du verkligen vill flytta förvaringsenheterna till denna grupp.
Svara <Ja> för att verkställa flytten.
6. Programmet utför flytten och visar den nya grupptillhörigheten i trädstrukturen.
10.11.2

Flytta förvaringsenhet från Grupp

Valet innebär att man kopplar bort en eller flera förvaringsenhet från en Grupp.
1. Markera i trädstrukturen den eller de förvaringsenhet som skall flyttas från någon grupp.
Det kan göras på flera sätt.
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5.
6.
7.
8.

- Ska man t.ex. markera förvaringsenhet som ligger i svit efter varandra, markerar man
den första, håller nere Shift-tangenten och markerar den sista i sviten. Släpp Shiftknappen. Nu blir alla förvaringsenhet i sviten markerade.
- Ska man markera spridda förvaringsenhet, som, alltså inte ligger i svit, markerar man
den första, håller nere Ctrl-knappen och markerar de övriga en och en. Släpp Ctrlknappen.
Högerklicka och välj Flytta förvaringsenheter.
Du får en kontrollfråga om du verkligen vill flytta förvaringsenheterna från denna grupp.
Svara <Ja> för att verkställa flytten.
Markera i trädstrukturen det handlingsslag, den handlingstyp eller det arkiv under vilken
förvaringenheten/förvaringsenheterna ska ingå.
Programmet utför flytten och visar den nya tillhörigheten i trädstrukturen.

10.12 Koppla bilagor
10.12.1

Grunder och förutsättningar

När man skriver in uppgifter kan det finnas dokument av skiftande ursprung som man på
något sätt vill länka till det som registreras. Till Arkivbildare, Historik, Arkiv, Serier,
Volymer, Handlingsslag, Förvaringsenheter, Leveranser och Handlingar kan man koppla filer.
Filerna/bilagorna som kopplas till de olika objekten sparas i databasen. Observera dock att
innehållet i bilagorna inte är sökbara från Visual Arkivs Sök-funktion.
De kopplade dokumenten kan vara av vilken filtyp som helst – Word-filer, Excel-filer, PDFfiler, BMP-filer, JPG-filer, MDB-filer (MS Access), ljudfiler, filmer etc., det vill säga alla
format som har ett program installerat i datorn och går att hantera där. Ex. är det ett dokument
med filändelsen .docx måste ett program som kan hantera filtypen vara installerat för att
öppna det, ex. MS Word eller Open Office. Filerna kan då öppnas från Bilaga-dialogen. Om
filtypen är okänd för den maskin man kör på kommer ett felmeddelande om att filen inte går
att öppna när man försöker göra detta.
Visual Arkiv kontrollerar inte om bilagan som kopplas till är en filtyp som går att öppna.
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10.12.2

Koppla dokument

Det går att koppla bilagor till uppgifterna Arkivbildare, Arkiv, Serier, Handlingsslag,
Volymer, Förvaringsenheter, Leverans samt Objekt. Markera i trädstrukturen den uppgift som
du vill koppla till/koppla från bilaga. På varje formulär av det nämnda slaget finns en knapp
med ett gem. Det finns även en knapp med ett gem i verktygsfältet samt ett menyval Bilagor
under Redigera.

Använd endera av dessa för att öppna ett fönster Bilagor till xxxxxxx - Visual Arkiv

Man kan koppla till bilagor på några olika sätt:
Om man öppnat fönstret i illustrationen ovan kan man med Dra/Släpp (DragAndDrop) från
t.ex. Utforskaren släppa bilagan i det grå fältet intill knappen <Öppna bilaga>.
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Man kan även göra Dra/Släpp direkt till knappen med gemet

.

Man kan också i Utforskaren ha markerat filen som skall vara bilaga och via högerklick och
menyval <Kopiera> välja högerklick och menyval <Klistra in> i samma gråa fält.
Ytterligare ett alternativ är att man klickar på knappen <Koppla till ny bilaga…> - då öppnas
en dialog där man kan peka ut det dokument som ska kopplas. Markera dokumentet och
klicka på <Open/Öppna> för att komma tillbaka till fönstret Bilagor till xxxxxxx - Visual
Arkiv.
I fältet Filnamn bilaga läggs filnamnet så att man kan kontrollera att det blev rätt. Denna
uppgift är inte ändringsbar.
I fältet Kommentar till bilaga kan man själv ange en kommentar om vad bilagan avser,
innehåller etc.
Om man vill undvika att bilagan skall visas på internet (NAD, Visual Arkiv Internet etc när
detta blir möjligt) kryssar man ur Visa på Internet.
När man klickar på knappen <Spara> lagras bilagan i databasen och läggs även till i listan
Bilagor ovan.
Det går att koppla ett obegränsat antal bilagor till respektive uppgift i Visual Arkiv. Innehållet
i respektive bilaga är inte sökbart via Visual Arkivs sökfunktioner.
Nu kan man klicka på <Öppna bilaga…> för att titta på innehållet i bilagan och även göra
ändringar i den om den inte är låst för förändringar. Observera dock att ändringar bara sparas i
den kopia som ligger i databasen – inte i den ursprungliga katalog som dokumentet hämtades
från.
Om bilaga ska kopplas bort från en registrerad uppgift i Visual Arkiv klickar man på
<Koppla bort bilaga>. Man får då en kontrollfråga om dokumentet verkligen ska kopplas
från.
Klicka på <Stäng> för att lämna fönstret Bilagor till xxxxxxx - Visual Arkiv. Man kommer nu
tillbaka till fönstret Förteckna- Visual Arkiv och den flik som man utgick från. En siffra på
gem-knappen visar antalet kopplade bilagor.
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10.13 Massmarkera/avmarkera Visa på Internet för arkivbildare
Om man vill få en översikt över alla arkivbildare och vilken markering de har för ”Visa på
Internet” finns en funktion för att massmarkera/massavmarkera eller markera/avmarkera
enstaka. Man måste ha behörighet Driftansvar för att kunna använda denna funktion.
1. Gå till Huvudmenyn.
2. Välj <Systemunderhåll>.
3. Välj Visual Arkiv 7.0 i menyn och välj Hantera Visa på Internet…
4. Fönstret Visa på Internet-markerade arkivbildare - Visual Arkiv öppnas.
5. Välj i Rullgardinsmenyn över depåer den depå vars arkivbildare med tillhörande arkiv ska
hanteras. Vill du hantera samtliga arkivbildare samtidigt så finns även detta val.
6. Nu visas en lista över arkivbildare med den markering de nu har för ”Visa på Internet”.
Enstaka arkivbildare ändras genom att kryssa i respektive ur rutan i vänsterspalten. Man
kan också klicka på någon av knapparna <Markera alla> respektive <Avmarkera alla>
för att ändra samtliga arkivbildare i listan på en gång.
7. Om man vill att även resp. Arkivbildares Arkiv skall få samma markering för ”Visa på
Internet” kan man klicka i checkboxen ”Tillämpa markeringar även på arkivbildarnas
arkiv”. OBS att det bara slår igenom på de arkivbildare som ändrats!
8. Klicka på <Spara>.
9. Du får en kontrollfråga om du verkligen vill ändra i databasen innan uppgifterna slutligen
sparas. Det går inte att ångra denna uppdatering på annat sätt än att man gör om
proceduren.

10.14 Lås ett arkiv
I de fall man inte önskar att någon skall göra ytterligare förändringar i ett arkiv och dess
förteckning, kan man låsa ett helt arkiv med underliggande förteckningar. Det är bara den som
en gång låst arkivet – eller en person med driftansvar för Visual Arkiv – som kan låsa upp
arkivet. När ett arkiv är låst syns en symbol med ett lås längst upp till höger och information
om vem det var som låst (signaturen).

1. I fönstret Förteckna - Visual Arkiv, markera det arkiv som skall låsas/låsas upp.
2. Välj Redigera i menyn och välj Lås arkivet… eller Lås upp arkivet…
3. Klicka på <Spara>.
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10.15 Koppla Dokumenthanteringsplan till Arkivbildare
Till en arkivbildare kan man koppla till dokumenthanteringsplaner i HTML-format.
Programmet VisAlfa är exempel på ett program som kan exportera en färdig
dokumenthanteringsplan till projektfiler i HTML-format. Detta projekt kan importeras till
avsedd arkivbildare och versionhanteras.
1. I fönstret Förteckna, markera den arkivbildare till vilken HTML-projektet skall kopplas.
2. Högerklicka och i menyn väljs Dokumenthanteringsplan.
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3. Fönstret Dokumenthanteringsplan - Visual Arkiv öppnas

Klicka på knappen <Peka ut ny dokplan…>. Ett fönster öppnas där man pekar ut den
mapp till vilken exporten av HTML-projektet gjordes, och klickar <Ok>. I fältet Version
kan man nu ange ett versionsnummer, tidsomfattning etc., d.v.s. något som talar om
perioden för vilken planen gäller. I fältet Kommentar kan man ange valfri kommentar.
4. Klicka på knappen <Spara> för att koppla till planen till Arkivbildaren. Hela
mappstrukturen med HTML-projektet kommer nu också att sparas i databasen. Listan
fylls också på med denna nykopplade plan. Man kan koppla till obegränsat antal versioner
till en och samma arkivbildare.
5. Knappen <Visa dokplan…> öppnar HTML-projektet för den dokumenthanteringsplan
som är markerad i listan.
Förutsättning för att dokumenthanteringsplanen skall kunna öppnas och visas är att
startfilen heter ”index.html”.
6. Knappen <Ta bort dokplan> tar bort hela det HTML-projekt för den
dokumenthanteringsplan som är markerad i listan.

10.16 Bokmärken för arkivbildare

10.16.1

Skapa Bokmärken för arkivbildare

Med funktionen Skapa bokmärke kan man skapa en egen samling ”bokmärken” för sina egna
”favoriter”, sådana arkivbildare som man regelbundet snabbt vill kunna återvända till utan att
behöva återsöka via sökfunktionen.
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När man hittat och i trädet markerat den arkivbildare man vill kunna lägga upp som
bokmärke, högerklickar man (eller i menyn Redigera) på raden i trädet och väljer Lägg till
som Bokmärke.

I menyn Bokmärken – som finns i fönstret Huvudmeny och i fönstret Förteckna, läggs det nu
till en rad med den arkivbildare som valts. Antalet som kan finnas i denna lista påverkas av
inställningarna i 7.11 Personliga inställningar, ”Registrering”.

10.16.2

Redigera Bokmärken för arkivbildare

Om man i efterhand vill ändra om ordningen på sina Bokmärken, eller ta bort ett bokmärke
som inte längre är intressant, finns i menyvalet Bokmärken en undermeny Redigera
bokmärken… Här kan man med dra-och-släpp flytta om raderna och man kan även via en
knapp ta bort oönskad rad.
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11 Sökfunktioner
Att hämta fram inskrivna arkivbildare eller arkiv kan vara aktuellt vid flera olika tillfällen,
t.ex. vid fortsatt registrering för ett visst arkiv eller för att närmare uppgifter om en
arkivbildare. Ett sätt är att göra som beskrivs i kapitel 10.1 Hämta arkivbildare och arkiv. Ett
annat sätt är att utnyttja de särskilda sökfunktionerna i Visual Arkiv.
Visual Arkiv innehåller avancerade sökmöjligheter, men kom ihåg att sökresultatet alltid är
beroende av en genomtänkt och tillräckligt detaljerad registrering. Det är därför viktigt att i
förväg noggrant planera hur registrering ska ske för att skapa bra förutsättningar för
sökningarna.

11.1 Sökbilden
Logga in med hjälp av användaridentitet och lösenord. Startfönstret Huvudmeny - Visual
Arkiv öppnas. Klicka på knappen <Sök>. Det går även att komma till sökformuläret via
inskrivnings-fönstret Förteckna - Visual Arkiv genom att klicka på symbolen med
förstoringsglaset under menyraden.

I sökbilden finns fem flikar – för fritextsökning, för att söka på arkiv- och
arkivbildarinformation, historiktext, volymer eller leveranser. Leveransfliken visas enbart om
man har behörighet till Leverans. Flikarna fungerar på samma sätt. Samtliga fält inom
respektive flik kan kombineras med varandra, och man behöver inte skriva in hela
sökbegreppet utan det räcker med del av t.ex. namnet.
Man kan däremot inte kombinera de fem olika flikarna. Sökning sker antingen på fritext eller
arkivbildarinformation eller historik eller volyminformation eller leverans.
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Exempel:
- Sökning på ordet ”delegation” i fältet Volymanmärkning ger träff på volymer som
i fältet Inledande anmärkning innehåller t.ex. ”budgetdelegation” och ”delegation
för stadsdelsnämnder”.
- Sökning i arkivbildarinformationen på fältet Ort med sökbegrepp ”borg” ger träff
både på arkivbildare med orten ”Borgstena” och även på arkivbildare med orten
”Göteborg”.
Sök-funktionen lägger samman de olika fält där du angivit något sökbegrepp och gör en
kombinerad sökning.
Det är möjligt att söka på ett fält som man vet - eller tror sig veta - innehåller ingenting, dvs.
ingen inskrivning har skett utan fältet är helt tomt. Sökning utförs då genom att markören
placeras i fältet varpå man trycker Ctrl+T, alternativt högerklicka och välj Inför '<tomt>'.
Fältet får då markeringen ”<tomt>”.
I nedanstående exempel vill man söka fram de arkivbildare som har ”Göteborgs kommun”
som Geografisk hemvist och där fältet Ort är tomt.

Alternativet med ”<tomt>” är inte tillämpbart överallt, eftersom det finns obligatoriska fält.
Det är inte heller tillämpbart i Fritextsökning eller Leverans.

11.2 Sök med fritext
I flik Fritextsök finns tre sökfält samt att man kan isolera sökningen till att avse en viss Depå
genom att markera specifik depå i Rullgardinsmenyn. Väljer man ingen depå i listan avser
sökningen samtliga depåer.
I de tre sökfälten kan man kombinera tre olika textsträngar som ingår i det kompletta
sökvillkoret. Fyll i hela eller delar av sökbegreppet i ett eller flera av fälten.
1. Klicka på <Sök>.
2. Programmet läser nu in alla poster som uppfyller sökvillkoren. Träffarna visas i en lista
inom fliken Resultat. Gå tillbaka till fliken Fritextsök för att ändra eller göra ny sökning.
3. Under listan redovisas hur många träffar det blev. Om det blev alltför många träffar för att
det ska bli överskådligt, kanske man bör ändra på sökvillkoren. Ändra i så fall på
sökvillkoren, eller klicka på <Rensa sökvillkor> för att göra helt nya sökvillkor. Klicka
åter på <Sök>.
4. Välj och markera en önskad rad i listan och klicka på <Visa…>.
Fönstret Förteckna - Visual Arkiv öppnas och i trädstrukturen visas hela strukturen för den
arkivbildare där sökträffen hör hemma.
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eller
Markera en rad i listan och klicka på <Visa i nytt fönster…> så öppnas arkivbildaren och
visar den post där sökträffen hör hemma i fönstret Förteckna - Visual Arkiv.
Skillnaden mellan <Visa…> och <Visa i nytt fönster …> är att man med det senare
alternativet öppnar ytterligare ett fönster om man tidigare öppnat ett med <Visa…> så att
man på så sätt kan ha flera fönster öppnade samtidigt för att t.ex. jämföra två eller flera
arkivbildare.
eller
Begär utskrift av träffarna.
Under meny Utskrift finns Rapport sökresultat alternativt klicka på Utskrift-ikonen i
knappraden.

11.3 Sök arkivbildare och arkiv
Fyll i önskade fält för sökning, inget av fälten är obligatoriskt att fylla i. En sökning utan att
några som helst sökbegrepp fylls i hämtar fram samtliga inregistrerade arkivbildare med
arkiv.
I flik Sökvillkor finns följande fält:
Depå. Ange depå genom att välja i Rullgardinsmenyn.
Arkivbildarnummer fr.o.m. – t.o.m. t.ex. ”1” till ”1” för att enbart få träff på arkivbildare med
arkivbildarnummer 1.
Arkivnamn. Skriv in hela eller delar av arkivets namn. Programmet söker förekomster i såväl
Arkivbildarnamnet, Arkivnamnet som Alternativt namn. Fältet har fritextsökning.
NAD-kategorier. Gör det möjligt att söka fram många arkiv av samma slag, t.ex. alla arkiv
som har angetts som personarkiv. Ange kategori genom att välja i Rullgardinsmenyn.
Verksamhetstyp. Ange kod genom att välja i Rullgardinsmenyn.
Geografisk hemvist. Ersätter det tidigare fältet "SCB-koder". Välj alternativ i
Rullgardinsmenyn. Listan i Rullgardinsmenyn består av dels ett alfabetiskt namn, dels den
topografiska koden. Man kan få listan i Rullgardinsmenyn sorterad antingen alfabetiskt på
namn genom att klicka i ”A”, eller numeriskt på koden genom att klicka på ”1” till höger om
Rullgardinsmenyn.
Eller del av topografisk kod: I stället för att välja en komplett topografisk kod i listan i
Rullgardinsmenyn kan man ange en inledande del av den topografiska koden. Anger man t.ex.
”1480” får man träff på alla arkivbildare vars topografiska kod inleds med ”1480”.
Ort. Skriv in hela eller delar av namnet på orten. Fältet har fritextsökning.
Interna anteckningar. Sök enstaka ord eller del av ord. Fältet har fritextsökning.
Arkivets placering. Fältet har fritextsökning.
1. Klicka på <Sök>.
2. I fliken Sökresultat visas en lista med de arkivbildare och arkiv som uppfyllt
sökvillkoren.
Sökträffarna kan sorteras om genom att klicka i rubrikhuvudet på den kolumn man vill
sortera på.
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3. Markera en rad i listan och klicka på <Visa…>, alternativt dubbelklicka i
vänsterkanten, så öppnas vald arkivbildare med tillhörande arkiv i fönstret
Förteckna - Visual Arkiv.
eller
Markera en rad i listan och klicka på <Visa i nytt fönster…> så öppnas vald
arkivbildare med tillhörande arkiv i fönstret Förteckna - Visual Arkiv.
Skillnaden mellan <Visa…> och <Visa i nytt fönster …> är att man med det senare
alternativet öppnar ytterligare ett fönster om man tidigare öppnat ett med <Visa…> så
att man på så sätt kan ha flera fönster öppnade samtidigt för att t.ex. jämföra två eller
flera arkivbildare.
eller
klicka på <Visa alla träffar…>. I detta fall visas alla arkivbildare med tillhörande
arkiv, som uppfyllde sökvillkoret, i fönstret Förteckna - Visual Arkiv, t.ex. en viss
depå.
eller
Begär utskrift av träffarna.
Under meny Utskrift finns Rapport sökresultat alternativt klicka på Utskrift-ikonen
i knappraden.
4. Om det blev alltför många träffar för att det ska bli överskådligt kan det vara idé att
ändra på sökvillkoren. Gå tillbaka till fliken Sökvillkor. De redan inskrivna
sökvillkoren ligger kvar. Antingen kompletterar man de sökvillkor som gjordes
tidigare, eller också klickar man på <Rensa sökvillkor> för att föra in helt nya
sökbegrepp.

11.4 Sök historik
I flik Sökvillkor finns följande fält:
Depå. Välj depå i Rullgardinsmenyn, eller lämna tomt för ett få ett bredare sökresultat från
alla depåer.
Historiktext. Historiktext har tre fält vilket innebär att man kan kombinera upp till tre olika
textsträngar som ska ingå i det kompletta sökvillkoret för historiktexten. Fyll i hela eller delar
av sökbegreppet i ett eller flera av de tre sökfälten. Fältet har fritextsökning.
1. Klicka på <Sök>.
2. Programmet läser nu in alla historikposter som uppfyller sökvillkoren. Träffarna visas
i en lista inom fliken Sökresultat. Gå till fliken Sökvillkor för att ändra eller göra ny
sökning
3. Under listan redovisas hur många träffar det blev. Om det blev alltför många träffar
för att det ska bli överskådligt, kanske man bör ändra på sökvillkoren. Ändra i så fall
på sökvillkoren, eller klicka på <Rensa sökvillkor> för att göra helt nya sökvillkor.
Klicka åter på <Sök>.
4. Välj och markera en önskad rad i listan och klicka på <Visa…>.
Fönstret Förteckna - Visual Arkiv öppnas och i trädstrukturen visas hela strukturen för
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den arkivbildare där historiken hör hemma, och fliken Historik öppnas.
eller
Markera en rad i listan och klicka på <Visa i nytt fönster…> så öppnas vald
arkivbildare med tillhörande historik i fönstret Förteckna - Visual Arkiv.
Skillnaden mellan <Visa…> och <Visa i nytt fönster …> är att man med det senare
alternativet öppnar ytterligare ett fönster om man tidigare öppnat ett med <Visa…> så
att man på så sätt kan ha flera fönster öppnade samtidigt för att t.ex. jämföra två eller
flera arkivbildare.
eller
Begär utskrift av träffarna.
Under meny Utskrift finns Rapport sökresultat alternativt klicka på Utskrift-ikonen
i knappraden.

Om man inte anger några sökvillkor alls innebär det att all inskriven historik i databasen
hämtas. Observera att detta med tiden kan ta mycket lång tid, och därför bara ska göras i
undantagsfall, när man verkligen vill se all information man har. Tidsåtgången för en sådan
sökning är beroende av flera faktorer:
- hur mycket material som finns registrerat totalt
- hur snabb maskinen som används är
- hur pass bra kommunikation det är mellan arbetsstation och server, och hur snabb servern
är (om databasen ligger på en server).

11.5 Sök volymer/förvaringsenheter
I flik Sökvillkor
Fyll i önskade fält för sökning, inget av fälten är obligatoriskt att fylla i.
Depå. Välj depå i Rullgardinsmenyn.
Arkivbildarnummer fr.o.m. – t.o.m. t.ex. ”1 till 1”.
Arkivbildarnamn. Skriv in hela eller delar av namnet. Programmet söker förekomster i såväl
Arkivbildarnamnet, Arkivnamnet som Alternativt namn. Fältet har fritextsökning.
Signum/Strukturenhet. Här avses seriesignum, t ex ”B1a” om man använder söker på en serie
inom Allmänna arkivschemat (Ange utan mellanslag – programmet redigerar rätt) eller ”3.1”
om man söker serie med punktnotation.
Exakt respektive Starta med. Detta avser komplettering till sökning på “Serie”. Kryssar man
för “Exakt” innebär det att man söker på exakt det sökbegrepp för Seriesignum som angetts.
Ex: Man söker på ’A2’ i en serie med Allmänna arkivschemat. Innebär träff enbart på serier
med signum ’A 2’, inte ’A 2 a’ osv. Om det avser serie med punktnotation
(verksamhetsbaserad) och man anger sökbegrepp "1.2" ger enbart "1.2" och inte "1.2.3" som
svar.
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Kryssar man för “Starta med” innebär det att sökt serie “A” ger träff även på ’A 1’, ’A 2 a’
osv. för en serie i Allmänna arkivschemat. Söker man en serie med punktnotation och anger
sökbegrepp "1.2” ger svaren "1.2" och även t.ex. "1.2.3".
Serie/Handlingslag. Skriv in hela eller delar av seriens eller handlingsslagets namn. Fältet har
fritextsökning.
Handlingstyp. Välj i rullgardinsmenyn från de tillgängliga handlingstyperna.
Vol.nr. Exempel: Man vill ta reda på innehållet i ett företags första styrelseprotokoll och söker
därför på volymnummer 1 för att få fram år och innehåll i volym 1.
Typ av förvaringsenhet. Exempel: Man ska inventera i vilket skick inbundna böcker i arkivet
är och väljer därför ”Inbunden” i Rullgardinsmenyn.
Årtal. Det går att söka på årtal som ligger inom ett angivet intervall.
Ex. på sökalternativ med Årtal och resultat:
Åtta volymer har registrerats med följande uppgift i Tid:
Volym
Tid
1
2
3
1950
4
-1950
5
19506
7
8

1940,1950-1960
1940-1960,uå
uå

I funktionen Sök volymer:
Sök på Årtal
1850
1944
1950
1959
2000

Man får då träff på dessa volymer
4
4, 6 & 7
3, 4, 5, 6, & 7
5, 6 & 7
5

Placering. Kan ge en översikt över vad som finns i ett särskilt magasin eller en speciell hylla
(förutsatt att det har angetts vid registrering). Fältet har fritextsökning.
Sökord anmärkningar. I detta fält utförs fritextsökning. Exempel: Sökning efter ”mögel”, för
att få fram samtliga volymer i en serie som är mögelskadade. Här kan man söka på en mycket
detaljerad nivå. Exempel på sökord är: diariebeteckning, fastighetsbeteckning, namn,
gatuadress, ankomstdatum och leveransdatum.
Sökord inledande anmärkning. I detta fält utförs fritextsökning. Exempel: Man ska inventera i
vilket skick inbundna böcker i arkivet är och fyller därför i ”inbundna”. Anledningen att man
söker på inbunden både här och på utseende (ovan), är att i de fall man haft mycket stora
serier inbundna volymer, har man valt att skriva serieanmärkningen ”volymerna i serien är
inbundna om inte annat anges” för att slippa fylla i inbunden vid registrering av varje volym.
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1. Klicka på <Sök>.
2. Programmet läser nu in alla serier/handlingsslag och volymer/förvaringsenheter som
uppfyller sökvillkoren och visar dessa i fliken Sökresultat. Träffarna visas i ordningen:
Depå/Arkivnr./Arkivnamn/Signum eller Strukturenhet/(Serie eller Handlingsslag)/(Volym
eller Förvaringsenhet)/Tid/Anmärkning/Placering.
3. Välj och markera en rad i resultatlistan och klicka på <Visa>. Fönstret Förteckna - Visual
Arkiv öppnas. Hela förteckningen för arkivbildaren visas i trädstrukturen, med den valda
serien eller volymen markerad.
eller
Markera en rad i listan och klicka på <Visa i nytt fönster…> så öppnas vald arkivbildare
med tillhörande förteckning i fönstret Förteckna - Visual Arkiv och den avsedda serien
eller volymen är markerad.
Skillnaden mellan <Visa…> och <Visa i nytt fönster …> är att man med det senare
alternativet öppnar ytterligare ett fönster om man tidigare öppnat ett med <Visa…> så att
man på så sätt kan ha flera fönster öppnade samtidigt för att t.ex. jämföra två eller flera
arkivbildare.
eller
Begär utskrift av träffarna.
Under meny Utskrift finns Rapport sökresultat alternativt klicka på Utskrift-ikonen i
knappraden.
4. Om det blev alltför många träffar (under listan med sökresultat finns antalet träffar
redovisade) för att det ska bli överskådligt, kan det vara idé att ändra på sökvillkoren.
Klicka på fliken Sökvillkor. Antingen kompletterar man de sökvillkor som gjordes
tidigare, eller också klickar man på <Rensa sökvillkor> för att göra helt en helt ny
sökning.

Minst ett sökvillkor måste vara ifyllt. Tänk på att ange sådana sökvillkor så att det troliga
sökresultatet blir överskådligt. Tidsåtgången för en sökning är beroende av flera faktorer:
- hur mycket material finns registrerat totalt
- hur snabb maskin har man som användare
- hur pass bra kommunikation är det mellan arbetsstation och server samt hur snabb
servern är (om databasen ligger på en server).

11.6 Sök Leverans
Fyll i önskade fält för sökning, inget av fälten är obligatoriskt att fylla i.
Depå. Ange depå genom att välja i Rullgardinsmenyn.
Arkivbildarnr. fr.o.m. - Arkivnummer t.o.m. Om enbart fältet fr.o.m. fylls i så antas fältet
t.o.m. ha samma värde.
Arkivnamn. Skriv in hela eller delar av namnet. Programmet söker förekomster i såväl
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Arkivbildarnamnet, Arkivnamnet som Alternativt namn. Fältet har fritextsökning.
Levererande enhet. Fältet har fritextsökning.
Arkivlämnare. Fältet har fritextsökning.
Accessionsnummer. Fältet har fritextsökning.
Diarienummer. Fältet har fritextsökning.
Leveransdatum fr.o.m. – t.o.m. Anges enbart fältet fr.o.m. antas fältet t.o.m. ha samma värde.
Förteckningsdatum fr.o.m. – t.o.m. Anges enbart fältet fr.o.m. antas fältet t.o.m. ha samma
värde.
Text Specifikation. Fältet har fritextsökning.
Text dagboksanteckning. Fältet har fritextsökning.
Text besiktning. Fältet har fritextsökning.
Placering. Fältet har fritextsökning.
1. Klicka på <Sök>.
2. Programmet läser nu in alla leveranser som uppfyller sökvillkoren och visar dessa i fliken
Sökresultat.
3. Välj och markera en rad i resultatlistan och klicka på <Visa>. Beroende på gjorda förval i
7.11 Personliga inställningar öppnas antingen fönstret Leveranser Plus - Visual Arkiv
eller Leveranser Classic - Visual Arkiv och i trädstrukturen visas den information som
uppfyllt sökvillkoren.
eller
Markera en rad i listan och klicka på <Visa i nytt fönster…>. Beroende på gjorda förval i
7.11 Personliga inställningar öppnas antingen fönstret Leveranser Plus - Visual Arkiv
eller Leveranser Classic - Visual Arkiv. Skillnaden mellan <Visa…> och <Visa i nytt
fönster …> är att man med det senare alternativet öppnar ytterligare ett fönster om man
tidigare öppnat ett med <Visa…> så att man på så sätt kan ha flera fönster öppnade
samtidigt för att t.ex. jämföra två eller flera arkivbildare.
eller
Begär utskrift av träffarna.
Under meny Utskrift finns Rapport sökresultat alternativt klicka på Utskrift-ikonen i
knappraden.
4. Om det blev alltför många träffar (under trädstrukturen finns antalet träffar redovisade) för
att det ska bli överskådligt, kanske man bör ändra på sökvillkoren. Klicka i så fall åter på
menyval Redigera och välj Sök leverans… (eller kikaren) för att komma tillbaka till
Sökbilden, där man kan förfina sina sökvillkor och åter klicka på <Sök>. Antingen
kompletterar man de sökvillkor som gjordes tidigare, eller också klickar man på <Rensa
sökvillkor> för att göra helt nya sökvillkor.

11.7 Sök text
När markören är placerad i ett fält av typen Historik, Volymanmärkning, Interna anteckningar
etc. går det att söka fram ett ord i textmassan. Välj Sök text i menyn Redigera
(kortkommando Ctrl+F). En dialog visas där man anger ett helt sökord eller del av ord. Det
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kan även vara flera ord efter varandra – bara man vet eller tror sig veta att det registrerats på
det sättet. Klicka på <Sök nästa> och programmet söker upp och markerar den eftersökta
strängen. Programmet startar sökningen där markören är och letar framåt. Hittas inte den
eftersökta strängen meddelar programmet detta och frågar om det ska söka från början av
fältet. Om du vill vet om den sökta strängen finns på flera ställen klicka på <Sök nästa> igen.
Vill du avsluta sökningen klickar du på <Stäng> i sökfönstret.
”Sök text” kan användas på följande fält:
1. I fönstret Förteckna - Visual Arkiv:
 Arkivbildare; Arkivbildarens Historik
 Arkiv; Arkivets Historik, Interna anteckningar
 Serie; Inledande anmärkning
 Handlingsslag; Inledande anmärkning
 Handlingstyp; Anmärkning
 Volym; Volymanmärkningar
 Förvaringsenhet; Anmärkning
2. I fönstret Leveranser Classic - Visual Arkiv
 Flik Sammanfattning, Text för leveransliggaren samt flik Specifikation, Text för
reversalen

11.8 Tips för bra sökmöjligheter
Tänk på att vara konsekvent vid användning av förkortningar. Undvik att använda
förkortningar. Skapa rutiner för inskrivning.
Om man registrerar ”januari-april” i fältet Volymanmärkningar erhålls ingen träff vid
sökordet ”februari”. Vid stora mängder handlingar och om det är viktigt att t.ex. få fram
inkommande skrivelser under mars månad under 10 års tid, bör man alltså registrera ”januari,
februari, mars, april” i fältet Volymanmärkning. Förkortar man till ”jan, febr, osv kommer
den som söker på ”februari” inte att få träff på den posten.
Ex: Man vill söka på en fastighetsbeteckning ”Skogshult 1:22”. Om man registrerat
fastighetsbeteckningar så här: ”Skogshult 1:21, 1:22”, måste man då vid sökning ange
”Skogshult” i fältet för Sökord volymanmärkningar och ”1:22” i fältet och för att få träff.

116 (176)

Om man i stället registrerat fastighetsbeteckningar så här: ”Skogshult 1:21, Skogshult 1:22”,
kan man skriva ”Skogshult 1:22” i fältet Sökord volymanmärkningar utan att använda ochfältet och få träff.
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12 Länkar
Till Arkivbildare, Arkiv, Serier, Handlingsslag, Volymer och Förvaringsenheter kan man
koppla olika typer av länkar, där det finns mer information att läsa relaterad till den aktuella
uppgiften i Visual Arkiv.
För såväl Arkivbildar-, Arkiv-, Serie-, Handlingsslags-, Volym- och
Förvaringsenhetsuppgifterna finns en flik Länkar.
Det finns tre olika typer av länkar:
 Länkar inom Visual Arkiv
 Länkar till sidor på nätet
 Länkar till installerade program
Man kan ha obegränsat antal med länkar för respektive uppgift.

12.1 Skapa länk inom Visual Arkiv
Markera i trädet den uppgift som skall vara länk till en annan.
Högerklicka och välj ”Kopiera som länk”.

Nu lägger sig en länk till den markerade posten i trädet, i detta fall en arkivbildare, i ett internt
klippbord.
Markera nu den post i trädet där länken skall finnas. Öppna fliken Länkar, högerklicka i
länklistan och välj ”Klistra in länk…”.

Nu öppnas ett redigeringsfönster för länken.
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I detta redigeringsfönster kommer ett förslag på länkens text (i detta fall arkivbildarens
namn), det som kommer att visas som en klickbar länk i länklistan. Vid Information kan man
ange någon kompletterande text – metadata - för länken. Även den kommer att synas i
länklistan. Klicka <Ok> när redigeringen är klar. Länken läggs nu in i länklistan.

Klicka nu på <Spara> för att uppgifterna skall sparas i databasen.

När man sparat indikeras det i länkflikens text hur många länkar det finns för posten.
Man kan i denna funktion även skapa en returlänk. Detta innebär att det automatiskt också
skapas en länk som pekar omvänt, alltså från den post som man skapar länken till, skapas det
också en länk som pekar mot den post du just arbetar med.
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Klicka i så fall också i Skapa returlänk så utvidgas redigeringsfönstret och du kan även
komplettera med vad du vill att det skall stå i länken som pekar mot posten du redigerar just
nu.

12.2 Skapa länk till sida på nätet
Anta att man till en arkivbildare vill ha en länk till Visual Arkivs hemsida. Markera länken i
din webbläsare, högerklicka och välj ”Kopiera”.

Länken läggs nu på Windows klippbord.
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Markera nu den nivå i trädet (arkivbildare, arkiv, serie eller volym) där länken skall finnas.
Öppna fliken Länkar, högerklicka i länklistan och välj ”Klistra in länk…”.

Nu öppnas ett redigeringsfönster för länken.

I detta redigeringsfönster visas dels Länk, den uppgift du kopierade från webbläsaren, dels ett
förslag på Länkens text, det som kommer att visas som en klickbar länk i länklistan. Vill du
att det skal stå något annat så kan du ändra uppgiften. I fältet Information kan man ange
någon kompletterande text för länken. Även den kommer att synas i länklistan.
Uppgiften vid Länk är den interna länk programmet kommer att använda sig av när man
senare klickar på länken.
Klicka <Ok> när redigeringen är klar. Visual Arkiv gör nu en formell kontroll av att det är en
korrekt angiven url. Anser Visual Arkiv att det inte är så, så ges meddelande om detta och
man får fråga om uppgiften skall sparas ändå.
Man kan även testa angiven länk genom att klicka på knappen <Testa länk>.
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Länken läggs nu in i länklistan.

Klicka nu på <Spara> för att uppgifterna skall sparas i databasen.

12.3 Skapa länk till installerat program
Anta att man till en arkivbildare vill ha en länk till ett helt annat program, som man kan starta
på sin dator, där det också finns uppgifter som berör arkivbildaren i fråga.
Det man behöver ange är sökväg + programnamn för det program som skall starta när man
klickar på länken.
Ex: Vi vill kunna starta programmet VisAlfa via en länk från en arkivbildare. Det finns en
genväg på skrivbordet för VisAlfa. Högerklicka på genvägens ikon och välj ”Egenskaper”.

Innehållet i detta fönster kan se lite olika ut beroende på hur genvägen skapats. Om det som
står i Mål är tillgängligt, är den sökvägen att föredra, då finns hela sökvägen + programmets
exe-fil där.
I detta exempel gör det inte det, då får man kopiera det som står i Starta i och sedan själv
komplettera med exe-filens namn. Markera då texten i Starta i, högerklicka och välj
”Kopiera”.
Länken läggs nu på Windows klippbord.
Markera nu den post i trädet där länken skall finnas. Öppna fliken Länkar, högerklicka i
länklistan och välj ”Klistra in länk…”.
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Nu öppnas ett redigeringsfönster för länken.

I detta redigeringsfönster visas dels Länk, där skall sökväg + program finnas som Visual
Arkiv använder för att starta programmet, dels ett förslag på Länkens text, det som kommer
att visas som en klickbar länk i länklistan, och till sist Information, där kan man ange någon
kompletterande text – metadata -för länken. Även den kommer att synas i länklistan.
Uppgiften vid Länk är den länk programmet kommer att använda sig av när man senare
klickar på länken.
Klicka <Ok> när redigeringen är klar. Länken läggs nu in i länklistan.
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Klicka nu på <Spara> för att uppgifterna skall sparas i databasen.
Som synes nu när de tre olika länktyperna lagts till, så visar ikonen vilken länktyp det handlar
om och i flikrubriken visas att det finns 3 länkar.

12.4 Skapa ny länk manuellt
Som alternativ till det som nämnts i avsnitt 12.1 – 12.3 kan man genom att klicka på knappen
<Ny länk…> skapa en länk själv, utan att använda Kopiera/Klistra in – funktionerna som
beskrivits ovan. Man får då upp ett tomt fönster Hantera länk – Visual Arkiv. Här kan man
givetvis direkt själv använda Klistra in om man lagt något i Windows klipp-bord.
OBS! Denna funktion är inte tillämplig om man vill skapa en intern Visual Arkiv-länk.

12.5 Ta bort länk
För att ta bort en befintlig länk i länklistan markerar man länken i fråga, klickar på knappen
<Ta bort länk…>. Man får en kontroll-fråga, svarar <Ja> och länken tas bort.
Klicka på <Spara> för att spara länklistan i databasen.

12.6 Redigera befintlig länk
Om man vill redigera innehållet i en befintlig länk i länklistan, markerar man länken i fråga,
klickar på knappen <Redigera länk…>. Fönstret Hantera länk – Visual Arkiv öppnas.
Nu kan man ändra/korrigera innehållet i länken som visas i länklistan.
Klicka på <Spara> för att spara länklistan i databasen.
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13 Utskrift
Utskrifterna i detta kapitel visas först i ett fönster för förhandsgranskning, undantaget 13.1
Totalutskrift och 14 Etiketter.
Då utskriftsrapporten visas som förhandsgranska går det att därifrån välja att skriva ut genom
att klicka på skrivarikonen.

13.1 Totalutskrift
1. Sök fram och markera önskat arkiv (se kapitel 10.1 Hämta arkivbildare och arkiv
respektive 11.1 Sökbilden).
2. I menyn Utskrift välj Totalutskrift (Totalutskrift nås även genom att man markerar
arkivet och gör samma val med hjälp av högerklick).
3. Fönstret Totalutskrift arkivbildare - Visual Arkiv öppnas. Man kan välja att skriva ut allt
eller delar av Totalutskrift. Kryssa för önskade alternativ i kryssrutorna. Initialt är alla val
ikryssade. Bocka ur de rutor som inte ska skrivas ut genom att klicka i rutan.
4. Inom ramen Utskrift till markerar man om man vill att utskrifterna ska
- Skrivas ut direkt till skrivare.
- Förhandsgranskas (= skärmutskrift) . I detta fall kommer det att öppnas ett fönster för
respektive rapport som kryssats för i punkten 3.
- Skrivas och sparas till en PDF-fil.
I detta fall måste man också ange en sökväg dit man vill att PDF-filen skall sparas.
Klicka på knappen <…> och markera den katalog som PDF-filen skall sparas på.
Programmet kommer att föreslå ett filnamn för PDF-rapporten. Filnamnet skapas av
Arkivbildarnamnet + datum + klockslag.pdf
(t.ex. ”NYA CENTRALNÄMNDEN_2017-09-29_14-02.pdf”).

5. Klicka på <Skriv ut>.
Om Skapa en PDF-fil valts kommer PDF-filen automatiskt att sparas på katalogen du valt
och även öppnas för granskning. Samtliga de rapporter som markerats i punkten 3 ingår i
PDF-filen.
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13.2 Rapport Förteckningsblad för enstaka serie
1. Hämta och markera önskat arkiv.
2. Markera den serie eller handlingsslag som förteckningsblad ska skrivas ut för.
3. Klicka på menyn Utskrift och välj Förteckningsblad för enstaka serie/handlingsslag
(samma val kan göras med hjälp av högerklick).

13.3 Rapport Förteckningsblad för hela Innehållsförteckningen
Hämta och markera önskat arkiv (se kapitel 10.1 Hämta arkivbildare och arkiv respektive
11.1 Sökbilden).
2. Klicka på menyn Utskrift och välj Förteckningsblad hela innehållsförteckningen
(alternativt kan man högerklicka när musmarkören hålls över trädstrukturen och göra
motsvarande val i den popup-meny som då visas).
1.

13.4 Rapport Bestånd
Funktionen skriver ut samtliga arkivbildare som finns registrerade i Visual Arkiv oavsett
vilket urval man gjort innan och oavsett vilka arkiv som visas i trädstrukturen. Rapporten
avser en enstaka Arkivinstitution och inom denna kan man välja vilka depåer som skall ingå i
rapporten.
1. Gå till Huvudmeny eller fönster Registrera Visual Arkiv.
2. Välj Bestånd i menyn Utskrift (alternativt gör motsvarande val med hjälp av
högerklick).
3. Välj Arkivinstitution
4. Välj vilka Depåer som skall ingå. Innehållet i listan avspeglas av vilket val som gjorts i
Arkivinstitution. Man kan i listan markera den/de rader vars depå skall ingå, man kan
också klicka på knappen Markera alla eller Avmarkera alla för att snabba upp valet.
5. Välj att göra utskriften alfabetiskt sorterad, eller efter arkivbildarnummer.
6. Klicka på Skriv rapport för att skapa rapporten.

13.5 Rapport Statistik
Rapporten kan beställas dels från Huvudmeny dels fönster Registrera Visual Arkiv. I båda fall
finns valet under meny Utskrift.
Funktionen skriver ut en statistikrapport. Statistiska uppgifter är indelade per depå och visar
följande antal:
 Arkivbildare
 Hyllmeter (här är det fältet Hyllmeter i arkivkortet, flik Grunduppgifter som summeras)
 Arkiv Allmänna arkivschemat
 Serier
 Volymer
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 Arkiv verksamhetsbaserade
 Handlingsslag
 Förvaringsenheter
 Oförtecknade leveranser
 Förtecknade leveranser
Sist redovisas en totalsumma av respektive rubrik.

13.6 Rapport Antal volymer och förvaringsenheter per år
Rapporten kan beställas dels från Huvudmeny dels fönster Förteckna - Visual Arkiv. I båda
fall finns valet under meny Utskrift.
Rapporten omfattar en vald Institution. Funktionen skriver ut en rapport över antal volymer
samt förvaringsenheter per år per depå inom vald Institution samt en **TOTAL** för
rapporten. Med ”Antal volymer” resp ”Antal förvaringsenheter” avses sådana som vid
utskriftstillfället finns kvar i databasen. Med begreppet ”volym” avses en faktisk volym, d.v.s.
med angivet volymnummer. S.k. ”luftvolymer” ingår inte i underlaget.

13.7 Rapport Gallringsrapport
Rapporten kan beställas dels från Huvudmeny dels fönster Registrera Visual Arkiv. I båda fall
finns valet under meny Utskrift.
Rapporten omfattar en vald Institution. Funktionen skriver ut en rapport över antal skapade
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volymer och förvaringsenheter per år per depå inom vald Institution. Med ”antal skapade
volymer/förvaringsenheter” avses sådana som vid utskriftstillfället finns kvar i databasen.
Med begreppet ”volym”/”förvaringsenhet” avses en faktisk volym, d.v.s. med angivet
volymnummer. S.k. ”luftvolymer” ingår inte i underlaget.

13.8 Rapport Handlingsslag per Handlingstyp
Rapporten kan beställas från fönster Registrera Visual Arkiv. Valet finns under meny
Utskrift.
Rapporten innehåller uppgifter över i vilka handlingsslag (serier i verksamhetsbaserade arkiv)
som resp. Handlingstyp används.

13.9 Exportera en rapport till olika format
Då man begärt utskrift av en rapport (13.2 – 13.8) får man – om man inte begärt annat då det
är möjligt – upp rapporten i ett Förhandsgranska-fönster. Rapport-funktionen medger vissa
möjligheter att exportera rapporten till olika format.
När fönstret för Förhandsgranska rapporten visas finns det längst upp ett verktygsfält:
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Knappen längst till vänster öppnar ett fönster där man kan välja ett antal olika varianter för
exportformat:

I listan ”Filformat” väljer man format, t.ex. PDF. I ”Filnamn” anger man vad man vill att den
fil man sparar skall heta.
Bestäm enhet och mapp där filen skall sparas.
Klicka <Spara> för att spara rapporten i det alternativa formatet.

13.10 Utskrift av sökträffar
Då man använder systemets Sökfunktion, kan de träffar man får skrivas ut med en enklare
rapport. Se kapitel 11 Sökfunktioner för mer information om detta.
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14 Etiketter
Utskrift av etiketter kan beställas för hela förteckningen eller ner till en enstaka volym. Vid
utskrift kan man välja mellan olika etikettmallar. Visual Arkiv levereras med en
standardetikettmall, men det går även att designa egna etiketter.

14.1 Utskrift av etiketter
Sök fram och markera önskat arkiv (se kapitel 10.1 Hämta arkivbildare och arkiv
respektive 11.1 Sökbilden).
2. Välj Beställ etiketter i menyn Utskrift.
3. Om arkivet förtecknas enl Allmänna arkivschemat: Välj i rullgardinsmenyerna Serie
och Volym den första och sista volymen vars etiketter ska skrivas ut (från och till).
Klicka på <OK>. En genväg till att ange önskad första volym är att markera just den
volymen i trädstrukturen, innan etikettbeställning görs.
4. Om arkivet förtecknas verksamhetsbaserat: Välj i rullgardinsmenyerna Handlingsslag
och den första och sista Förvaringsenheten vars etiketter ska skrivas ut (från och till).
Klicka på <OK>. En genväg till att ange önskad första förvaringsenhet är att markera
just den förvaringsenheten i trädstrukturen, innan etikettbeställning görs.
5. Om ytterligare beställning önskas, det vill säga att man vid samma utskriftstillfälle vill
få med ytterligare ett eller flera intervall av etiketter: klicka <Ja> på frågan ”Ska
ytterligare beställning göras innan utskrift startas?”. Upprepa därefter steg 3. Klicka
annars <Nej> på frågan.
6. Man kommer nu till fönstret Välj etikettmall - Visual Arkiv.
7. Om man i depå har inställningen att etiketterna ska skrivas ut med arabiska siffror kan
man nu ändra till att det ska vara romerska siffror genom att klicka i ”Romerska” inom
ramen Utskrift signum. Även det omvända kan förekomma, dvs. att man i depån
angivit att det ska vara Romerska siffror vid utskrift.
8. Om man skriver ut etiketter på förtryckta ark eller förklistrade ark kan det vara
ekonomiskt att återanvända tidigare ark som inte blivit helt använda. Ex: På ett ark
med 12 förklistrade etiketter återstår 4. Lägg detta ark överst i arkmataren i skrivaren.
Ange att utskrift ska starta på etikett nr 5.
9. För att först titta på hur etiketterna kommer att se ut – klicka på <Förhandsgranska
etiketter>. Ett fönster öppnas i vilket man ser arket/arken med etiketter, och kan
bläddra mellan arken. Från förhandsgranska-fönstret kan man även klicka på
skrivarsymbolen för att nu skriva ut etiketterna på skrivare.
10. För att välja annan etikettmall än den som föreslås – vilket är den mall som senast
valdes vid etikettutskrift – väljs en annan mall i Rullgardinsmenyn Välj etikettmall.
11. Om något i etikettmallen behöver ändras - klicka på <Mall design…> för att komma
till designläget. Se kapitel 14.2 Etikettdesign för information om hur etiketter
utformas. Gå sedan tillbaka till utskriftsläge genom att stänga designfönstret.
12. Klicka slutligen på <Skriv ut etiketter>.
1.

14.2 Etikettdesign
Fönstret Etikettmallar - Visual Arkiv kan nås från flera delar i Visual Arkiv:
- från fönstret Meny Systemunderhåll - Visual Arkiv och knappen <Design etiketter>.
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- i fönstret Förteckna - Visual Arkiv, menyn Utskrift och valet Design etiketter
- när man beställt utskrift av etiketter.

För att designa en egen etikettmall, klicka på <Ny>.
Fönstret har två ramar: Etiketternas placering samt Etiketternas utformning.
Observera att då det i detta kapitel talas om decimal avses kommatecken eller
decimalkommatecken på tangentbordets alfa- eller numeriska del.
Etiketternas placering
Inom ramen Etiketternas placering talar man om hur många etiketter som ska finnas på ett
blad, respektive etiketts storlek samt – för att placera dem rätt på bladet – var den första
etikettens startkoordinater är.
Fyll i:
 antal etiketter i bredd på ett blad, t.ex. 4
 antal etiketter i höjd på ett blad, t.ex. 3
 respektive etiketts bredd och höjd i mm, en decimal kan anges
 startposition för den första etiketten
Första etiketten X resp. Första etiketten Y
X-koordinaten avser var i sidled första etikettens övre vänstra hörn ska placeras på bladet
och Y-koordinaten avser var i höjdled första etikettens övre vänstra hörn ska placeras.
Om hela bladet ska utnyttjas bör detta värde vara 0 på båda ställena. Om man har
förklistrade etiketter kan placeringen behöva anpassas efter ram eller remsa runt bladet.
Börja i så fall någon eller några mm in på bladet. Även dessa värden kan anges i mm med
en decimal.
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Kommer man ändå inte tillräckligt långt till vänster respektive upp på arket trots att 0 är
angivet kan man försöka att finjustera genom att ange negativt mått, t.ex. -1,0
Etikettens utformning
Etiketten är uppdelad i åtta block samt eventuellt logotyp. Med block avses
informationsblock, det vill säga hur etiketten disponeras innehållsmässigt. Varje block består
av information som hämtas från vad som tidigare registrerats - information om
arkivbildarnamn/arkivnamn/series namn hämtas från respektive namnfält,
seriesignum/strukturenhet hämtas från dessa fält på serienivå, information om volymens
nummer och årtal från volymregistreringen etc.). Namnuppgiften i namnfälten går att redigera
i fältet Etikettuppgifter på arkivbildare, arkiv och serie.
Logotyp
Om logotyp ska skrivas ut på etiketten kan den endast placeras högst upp på etiketten.
För att få med logotyp måste man ha en inskannad logotyp i rätt storlek för etiketten, lagrad
på hårddisken eller katalog i nätet. Om flera användare ska ha tillgång till logotyp-filen så
måste den finnas lagrad på en enhet (en yta) som alla kan nå.
Börja med att klicka i radioknappen Ja i ramen Logo. Ramen blir nu större och man kan fylla i
var etiketten ska placeras, dels avstånd i mm från etikettens överdel, fältet Pos topp, dels
avstånd i mm från etikettens vänsterkant, fältet Pos vänster. Båda dessa avstånd kan anges
med decimal av m.m.
Man ska nu även ange en fullständig sökväg till var den inskannade logotypen finns. Här är
det enklast att använda sig av <Bläddra…> för att kunna klicka sig fram till var logotyp-filen
finns sparad.
Den inskannade logotypen kan vara av formatet GIF, TIF, JPG, BMP eller ICO. Om format,
upplösning eller liknande på logotyp behöver ändras, använd lämpligt
bildbehandlingsprogram.
Block
Man kan själv kombinera ordningen mellan informationsblocken. Alla block behöver inte
användas.
Uppgifterna i de olika blocken hämtas från olika flikar i fönstret Registrera - Visual Arkiv.
- Nr Arkivbildare (1 rad). Uppgiften hämtas från fliken Arkivbildare, fältet Arkivnr
- Arkivbildare (5 rader). Uppgiften hämtas från fältet Arkivbildare som finns under
arkivbildarens flik Etikettext.
- Arkiv (3 rader). Uppgiften hämtas från fältet Arkiv som finns under
arkivuppgiftens flik Etikettext.
- Serierubrik/H-slag (4 rader). Uppgiften hämtas från Serieuppgiftens alt
Handlingsslagets flik Etikettext, fältet Seriens namn alt Handlingsslag
- Anteckningar (2 rader). Uppgiften hämtas från Volymuppgiftens två fält Etikettext.
- Årtal (1 rad). Uppgiften hämtas från Volymuppgiftens fält Tid.
- Volym1/Förv.enhet eller Volym1/Förv.enhet (1 rad eller 2 rader). En rad räcker i
normalfallet.
Använd ett av dessa alternativ:
(1 rad). Uppgiften hämtas från fältet Signum på Serieuppgiften alt Beteckning på
Handlinsslaget och från fältet Volymnr, på Volymuppgiften/Beteckning på
Förvaringsenheten.
Volym (2 rader). Volym (2 rader) tillkom för att göra det möjligt att få plats även
med mycket höga volymnummer. Uppgiften hämtas från fältet Signum på
Serieuppgiften alt Beteckning på Handlinsslaget och från fältet Volymnr, på
Volymuppgiften/Beteckning på Förvaringsenheten.
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Ex: volymnr 1234 på serie A 2 a (Allmänna arkivschemat) ska skrivas ut.
Används Volym1/Förv.enhet (1 rad) skrivs det ut som
A 2 a:1234
Används Volym2/Förvenhet (2 rader) skrivs det på två rader på etiketten:
A2a
1234
Ex: förvaringsenhet 1234 på handlingsslag 5.3.2 (Verksamhetsbaserad
förteckning) ska skrivas ut.
Används Volym1/Förv.enhet (1 rad) skrivs det ut som
5.3.2:1234
Används Volym2/Förv.enhet (2 rader) skrivs det på två rader på etiketten:
5.3.2
1234

Ytterligare ett block har kommit till avseende signum/volym:
Volym utan signum (1 rad). Vissa kunder önskar enbart få med volymens nummer utan
angivande av seriesignum på etiketten. Då är det denna variant man skall använda.

För att få fram de valmöjligheter som finns, klicka på Rullgardinsmenyn vid varje block.
Observera att radantalet för de olika rubrikerna är fastställda av systemet och inte går att
ändra.
Klicka på <Välj Font> för att välja teckensnitt, stil och teckenstorlek till de olika blocken.
I kryssboxarna B och I kan man välja fetstil eller kursivstil. Kryssa för önskat alternativ.
Fetstil och kursivstil kan givetvis även väljas när man klickar på <Välj Font>.
För att öka avstånden mellan de olika blocken, fyll i önskat avstånd i fälten Öka mm. Om
avståndet mellan två block behöver ökas ska man öka mm-antalet på det nedre blocket. Ex:
Om man ska öka avståndet mellan block 1 och block 2, ökar man mm-antalet på block 2.
Ökar man avståndet på block 1 avser det avståndet från övre kanten på etiketten. Detta kan
man behöva sätta högt i vissa fall, t.ex. om man har en förtryckt logotyp överst på etiketten
eller skriver ut logotyp enligt beskrivning ovan. Värdet Öka mm kan anges med en decimal av
mm, dvs. 2,5 avser 2 och en halv mm.
Utskriftsformat. Välj mellan stående eller liggande A4 genom kryssa i radioknappen. Valet
gäller för aktuell etikettmall.
Justering. Välj mellan Centrerad, Vänsterjusterat eller Högerjusterat genom att kryssa i
motsvarande radioknapp.
Stödlinjer. Välj mellan Inga, Linjerat eller Skärpunkter genom att kryssa i motsvarande
radioknapp. Linjerat innebär att etiketten ”ritas ut” på – som förutsätts – ett blankt papper
med en tunn linje runt hela etiketten. Detta underlättar då man ev. ska skära etiketterna.
Skärpunkter innebär att etikettens hörn ritas ut på – som förutsätts – ett blankt papper. Detta
underlättar då man ev. ska skära etiketterna. Väljer man detta kan man även ha förutbestämt
vilket tecken som ska markera hörnet. Detta görs i 7.11 Personliga inställningar Fliken Övriga
inställningar.
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14.3 Förhandsgranskning och testutskrift av etikettmall
När etikettmallen har designats går det att förhandsgranska resultatet:
1. Klicka på <Förhandsvisning av etikettmall>, då öppnas ett fönster med ett antal
testetiketter som visar hur det kommer att se ut med de olika fonter man valt för de olika
blocken, avstånden mellan blocken och eventuell logga. Man kan i fönstret som öppnas
klicka på skrivarsymbolen för att se hur det blir på riktigt – på utskrivet papper. Klicka på
knappen <Stäng> för att stänga Förhandsgranska-fönstret.
2. Klicka på <Utskrift av etikettmall>, då skrivs direkt på papper ett antal testetiketter som
visar hur det kommer att se ut med de olika fonter man valt för de olika blocken,
avstånden mellan blocken samt ev. logga om man valt detta. Etikettmallen kan ibland
behöva anpassas efter skrivaren.
3. Klicka på <Spara> eller <Spara som> när Du är nöjd med resultatet.
<Spara> används när man gjort en ny etikettmall och ska spara denna. Den kan också
användas då man ändrat en befintlig mall, och sparar ändringarna under samma namn eller
annat namn.
<Spara som> används när en etikettmall har ändrats, och ska sparas både i den
ursprungliga versionen och som ny mall med gjorda ändringar. Det är samma funktion
som återfinns i ordbehandlingsprogram, kalkylprogram etc.
4. Namnge mallen.
5. Klicka på <OK>.
Du är nu klar med din mall. Klicka på <Stäng>.
Förhandsgranskningar av etiketter med ett riktigt innehåll kan göras innan beställda etiketter
skrivs ut, från fönstret Välj etikettmall - Visual Arkiv. Härifrån kan man även gå till <Mall
design> för justering av etikettmallen.
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15 Leverans
Leverans är en förteckning av alla inleveranser till arkivet.
Leveransfunktionen nås från Huvudmenyn eller arkivkortet och används för att registrera eller
läsa uppgifter om inkommande leveranser. Observera att varje leverans måste tillhöra ett
inskrivet arkiv för att kunna registreras. Om leveransen är av okänd proveniens eller härrör
från flera olika arkivbildare kan man vid behov skapa fiktiv arkivbildare och arkiv för att
kunna registrera leveransen.
Det finns två varianter av Leverans:
1. Leverans Classic är samma som den tidigare Leveransdelen från Visual Arkiv version 3. I
den delen registrerar man leveransen från det att den kommit in till arkivet. Leveranser är
huvudsakligen utformat för inkommande leveranser, men kan givetvis även komma till
användning för den som gör utgående leveranser. Leverans Classic beskrivs i kap 15.2
2. Leverans Plus är en nyare Leveransdel som är betydligt mer omfattande. I denna del kan
man följa leveransen redan från planeringsstadiet fram till dess att leverans sker och så
småningom förtecknas. Leverans Plus beskrivs i kap 15.3
I funktionen 7.11.1 Ändra personliga inställningar finns möjlighet att välja Leverans Classic
eller Plus och där kan man även välja hur leveranser skall presenteras i trädet.

15.1 Mall för Accessionsnummer
Varje registrering av Leverans skall åsättas ett Accessionsnummer. I Leverans Classic görs
det vid registreringstillfället, i Leverans Plus i senare skede i leveransprocessen.
Det har visat sig att olika kunder använder olika syntax för att skriva in ett accessionsnummer.
För att uppnå enhetlighet vid inskrivning av accessionsnummer finns möjlighet att skapa en
kundanpassad mall som då alla användare av en installation av Visual Arkiv blir bundna till.
Genom att skapa en mall kommer numrering av löpnumret inom ett accessionsnummer också
att räknas upp automatiskt.
För att göra en mall måste man ha behörighetsnivå Driftansvar.
1. Gå till Huvudmenyn. Klicka på <Systemunderhåll>.
2. Klicka på <Mall Accessionsnr>
Ett accessionsnummer kan vara max 14 tecken långt och kan ha följande olika
element:
- prefix
- årtal
- löpnummer
- valfria tecken
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Man kan ordna dessa olika element i vilken ordning man vill via mallen.
3. - Bestäm om nummerserien skall gälla hela databasen oavsett depå eller om det skall
vara nummerserie per depå.
- Bestäm om nummerserien skall starta på 1 vid årsskifte
- Bestäm utseende på accessionsnummer genom att sätta ihop de olika elementen som
önskas:
DDD eller DDDD avser prefix per depå, alltså 3 eller 4 tecken. Innehållet för prefix
hämtas från depå-uppgiftens fält Prefix accessionsnr. Flera depåer kan ha samma
prefix och omfattas då av samma nummerserie.
YY eller YYYY avser årtalets placering inom accessionsnumret. YY ger enbart de
sista 2 siffrorna i årtalet. YYYY ger helt årtal med sekelsiffror.
NNN eller NNNN eller NNNNN avser löpnumrets placering inom accessionsnumret
Därutöver kan valfria tecken placeras, exempelvis för tecken mellan årtal/löpnummer
Exempel på olika mallar och vad de resulterar i:
Mall ”YY/NNNN” resulterar i ”16/1234”
Mall ”NNNNN-YYYY” resulterar i ”01234-2016”
Mall ”DDDDYYYY/NNNN” resulterar i ”GOTE2016/1234” om man i
Depåuppgiftens fält Prefix accessionsnr angivit ”GOTE”, det är årtal 2016 och aktuellt
löpnummer är 1234.
4. Klicka på <Spara>.

15.2 Leverans Classic
15.2.1 Mall specifikationstext
Med hjälp av funktionen Mall specifikationstext kan man lägga upp en eller flera
standardtexter med färdiga formuleringar för specifikation/beskrivning av leveranser. Det kan
vara lämpligt för att få en likartad registrering vid varje ny leverans. Nya mallar kan enbart
göras av användare med behörigheten Driftansvar, men är möjliga att hämta fram för dem
som har behörighet att skriva in leveranser.
1.
2.
3.
4.
5.

Gå till Huvudmenyn. Klicka på <Systemunderhåll>.
Klicka på <Leveransmallar>.
Klicka på <Nytt>.
Fyll i mallnamn.
Skriv in önskad malltext. Malltext brukar i allmänhet bestå av de rubriker/ledtexter
man alltid önskar skall vara med på en reversal, t.ex.
- ”Leveransens innehåll:”
- ”Ovanstående inlämnat till arkivet den ”
- ”Underskrift”
6. Klicka på <Spara>.
7. Klicka på <Stäng>.
Mall är nu tillgänglig för att användas vid inskrivning av leveransspecifikation. Det finns
möjlighet att lägga upp flera olika mallar. OBS att en mall enbart är tillämplig i Leverans
Classic, inte i Leverans PLUS

136 (176)

15.2.2 Registrering av ny leverans i Classic
Leveransfunktionen är knuten till arkivet. Det finns ett leveranskort per inskriven leverans.
Registrering av leveranser kan enbart göras av användare som har behörighet Leverans
angiven (se kapitel 17 Behörighetsnivåer och systemlogg).
Hämta och markera aktuellt arkiv (se kapitel 10.1 Hämta arkivbildare och arkiv respektive
11.1 Sökbilden).
Längst ner på fliken Grunduppgifter på arkivkortet finns ramen Leveranser. Klicka på
knappen <Leverans>. Fönstret Leveranser Classic - Visual Arkiv öppnas.

I vilken ordning och hur informationen visas kan delvis sättas i personliga inställningar (se
kapitel 7.11.1 Ändra personliga inställningar).
I trädstrukturen visas inskrivna leveranser med en ikon föreställande en öppen bok med röda
pärmar samt leveransdatum.
När leveransen dessutom har förtecknats och man i Leverans Classic registrerat
förteckningsdatum visas detta i trädet med en ikon av en hopslagen blå bok med dels
leveransdatum, dels förteckningsdatum

Klicka på <Nytt> för att skriva in en ny leverans.
Fälten är uppdelade på tre olika flikar, Huvuduppgifter, Sammanfattning samt Specifikation.
Fliken Huvuduppgifter
Accessionsnummer (obligatoriskt fält).
Om man använder sig av mall för accessionsnummer kommer nu accessionsnumret att skapas
automatiskt och får format enligt den mall man skapat (se kapitel 15.1 Mall för
Accessionsnummer). Fältet är då inte ändringsbart.
När man har en mall för accessionsnummer kommer de registrerade leveranserna att sorteras
korrekt på löpnummer inom årtal.
Om det t.ex. registrerats en leverans innan man infört en mall för accessionsnummer och vill
ändra på accessionsnumret så det stämmer med ny mall, kan man klicka på lilla knappen med
* bredvid accessionsnumret
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Man får då en fråga om man vill skapa om accessionsnumret och får därefter ange ett årtal
som accessionsnumret skall avse. Då skapas ett nytt accessionsnummer enligt er mall.
Har man ingen mall för accessionsnummer visas det senast registrerade accessionsnumret på
statusraden längst ned till vänster och man har det som hjälp för att sätta rätt löpnummer.
Rekommenderat sätt att ange accessionsnummer är t.ex. 2016/001 alternativt 2016-001 (d.v.s.
årtal + skiljetecken + löpnummer) för att sorteringen ska fungera korrekt. Tänk på att vara
konsekvent vid inregistrering eftersom bindestreck (-) sorteras före snedstreck (/).
Programmet kontrollerar att det angivna accessionsnumret inte är registrerat tidigare. Om så
är fallet kommer ett meddelande upp och man måste ändra på det.
Leveransdatum (obligatoriskt fält). Programmet kontrollerar att det är ett korrekt datum med
fullständigt årtal (t.ex. 2016-05-27) (Tips: Man kan skriva “nu” i fältet för att automatiskt få
dagens datum).
Diarienummer. Används i förekommande fall.
Förteckningsdatum. Fylls i då leveransen är förtecknad. Programmet kontrollerar att det är ett
korrekt datum med fullständigt årtal (t.ex. 2016-06-27). (Tips: Man kan skriva “nu” i fältet för
att automatiskt få dagens datum.).
Arkivlämnare. Uppgifter om arkivlämnaren. Observera att fältet Namn är markerat med en
GDPR-flagga för att här kan personuppgifter registreras.
Placering. Leveransens placering. Detta är viktigt för att materialet ska kunna hittas! Ange
lokal och var i lokalen, t.ex. våningsplan och hyllnummer.
Fliken Sammanfattning
Text för leveransliggaren. Här skriver man in den sammanfattande text som ska komma ut på
rapporten Leveransliggare.
Förbehåll. Här kan man registrera om det finns något speciellt förbehåll med den inlämnade
leveransen, exempelvis att uppgifterna är sekretessbelagda.
Omfång. Här registrerar man olika mängdenheter som kan vara tillämpliga för leveransen.
Uppgifterna man registrerar här kommer också med och summeras på rapporten “Statistik”.
Fliken Specifikation
Text för reversalen Skriv in vilka handlingar som levereras, t.ex.
- ”styrelsens protokoll, 1960-1980, 60 inbundna volymer”.
- ”diarieförda handlingar, 1960-1980 132 A4 pärmar”.
Tips: Man kan också hämta tidigare upplagda mallar (se kapitel 15.2.1 Mall
specifikationstext) genom att välja önskad mall samt klicka på <Mall text> och på så sätt t.ex.
få de ledtexter man alltid vill skall vara med skrivna till det som gäller aktuell leverans.
Klicka på <Spara>. Den registrerade leveransen kommer nu att läggas till i trädstrukturen
under arkivbildaren.
Om man vill skriva ut reversalen kan man nu klicka på <Reversal> (se även kapitel 15.2.3
Skriv ut reversal).
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Klicka på <Nytt> om ytterligare leverans ska skrivas in.
Klicka på <Stäng> för att komma tillbaka fönstret Visual Arkiv – Arkivförteckning. Inom
ramen Leveranser på arkivets flik Grunduppgifter visas nu också det totala antalet
inleveranser som registrerats.

Nästa gång man går in på arkivet kan man se om det finns oförtecknade leveranser genom
att det inom ramen Leveranser på arkivkortet visas t.ex. ”Antal leveranser 3(2)” vilket
innebär att
det finns 3 registrerade leveranser varav 2 är oförtecknade.
När en registrerad leverans är förtecknad ska man ange datum för när detta är klart i
leveranskortet.
Fönstret Leveranser Classic/Plus - Visual Arkiv kan även nås från Huvudmenyn.
Klicka på knappen <Leverans>. Nu visas samtliga registrerade leveranser.
Sorteringsordningen kan delvis styras i Personliga inställningar.

15.2.3 Skriv ut reversal
Här skriver man ut reversal inklusive den specifikationstext som skrivits in.
1. Markera önskad leverans i trädstrukturen för leveranser.
2. Klicka på knappen <Reversal> för att förhandsgranska reversalen. Klicka på
skrivarikonen för att skriva ut på skrivare.
15.2.4 Skriv ut rapport Leveransliggare
Här skriver man ut en liggare över samtliga leveranser som registrerats i Visual Leverans.
1. När fönstret Leveranser Classic - Visual Arkiv är öppet:
2. Välj Leveransliggare i menyn Utskrift.
3. Leveransliggaren visas i förhandsgranskningsfönstret. Klicka på skrivarikonen för att
skriva ut på skrivare.

15.2.5 Skriv ut rapport Leveranslista per depå/arkivbildarnummer
Här skriver man ut en liggare över samtliga leveranser som registrerats i Visual Leverans.
När fönstret Leveranser Plus - Visual Arkiv är öppet:
1. Välj Leveranslista per depå i menyn Utskrift. Välj i undermeny om listan skall omfatta
samtliga leveranser eller bara sådant som är oförecknat,
2. Välj datumintervall som rapporten ska omfatta
3. Leveranslistan visas i förhandsgranskningsfönstret. Klicka på skrivarikonen för att skriva
ut på skrivare.
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15.2.6 Skriv ut rapport Leveranslista accessionsnummerordning
Här skriver man ut en liggare över samtliga leveranser som registrerats i Visual Leverans.
När fönstret Leveranser Plus - Visual Arkiv är öppet:
1. Välj Leveranslista accessionsordning i menyn Utskrift. Välj i undermeny om listan skall
omfatta samtliga leveranser eller bara sådant som är oförecknat.
2. Välj datumintervall som rapporten ska omfatta
3. Leveransliggaren visas i förhandsgranskningsfönstret. Klicka på skrivarikonen för att
skriva ut på skrivare.
15.2.7 Skriv ut rapport Statistik
Här skriver man ut en statistikrapport över leveranser för ett visst önskat årtal. Rapporten
summerar bl.a. volymuppgifterna man registrerat under fliken Specifikation.
1. När fönstret Leveranser Classic - Visual Arkiv är öppet:
2. Välj Statistik i menyn Utskrift.
3. Leveransliggaren visas i förhandsgranskningsfönstret. Klicka på skrivarikonen för att
skriva ut på skrivare.

15.3 Leverans Plus
I trädstrukturen visas registrerade leveranser med tre olika status:
 Leveransunderlag
Detta avser att man påbörjat registrering av uppgifter för kommande planerad
inleverans.
 Leverans har levererats in till arkivet
och man har registrerat ett leveransdatum samt accessionsnummer
Leverans som levererats har också förtecknats
och man har då också registrerat förteckningsdatum
Fälten är uppdelade på fyra flikar: Leveranssätt, Specifikation, Specifikation Classic och
Övrigt
15.3.1 Registrering av planerad leverans i Plus
Leveransfunktionen är knuten till arkivet. Det finns ett leveranskort per inskriven leverans.
Registrering av planerade leveranser kan enbart göras av användare som har behörighet
Leverans angiven (se kapitel 17 Behörighetsnivåer och systemlogg).
1. Gå till Huvudmenyn. Klicka på <Leverans>.
2. Hämta och markera aktuellt arkiv. Sorteringsordningen i listan kan delvis styras i
Personliga inställningar
3. Klicka på <Nytt>. Alternativt kan man högerklicka på Arkiv-noden och välja <Ny
leverans>
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Fliken Kontaktuppgifter
1. Datum för registrering. Dagens datum fylls i automatiskt men kan ändras
2. Signatur för den som gör denna registrering. Den påloggades signatur fylls i
automatiskt men kan ändras
3. Levererande enhet (Myndighet, förening, person etc. som levererar materialet)
4. Kontaktpersonens namn och adressuppgifter
OBS att fältet Namn är markerad med en GDPR-flagga för att här kan personuppgift
registreras

Fliken Leveransuppgifter, underfliken Leveranssätt

1. Leveranssätt (ett eller flera)
2. Tidplan upprättad
3. Leveranssätt
Digitalt material. När man bockar i rutan kommer en ram upp där man specificerar
dokumentation, informationstyper och typ av lagring.
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Underfliken Specifikation

1.
2.
3.
4.

Serie/handlingsslag
Tid för serien
Anmärkning (kommer med på reversalen)
Beräknat omfång för leveransen. Här finner du ett antal fält att registrera den
planerade mängden d.v.s. antal hyllmeter,antal ritningar antal
volymer/förvaringsenheter, antal fotografier, antal mikrofilmer och antal Mb samt ett
fritextfält där man kan ange valfritt arkivobjekt samt mängden av dessa.
Om man tidigare gjort specifikationer i Classic-delen, så ser man dessa i underfliken
Specifikation Classic. OBS att man inte kan registrera något i detta fält.
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Underfliken Övrigt

1.
2.
3.
4.

Kommersiella överenskommelser gällande den planerade leveransen.
Välj Delarkiv om ett nytt delarkiv ska upprättas, annars Arkivbildning fortsätter
Önskat leveransdatum
Registrera utförda leveransbesiktningar
 Klicka på <Nytt> i ramen Leveransen besiktigad
 Fyll i datum, signatur och anmärkning
 Klicka på <Lägg till>
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15.3.2 Registrering av ny leverans i Plus
1. Gå till Huvudmenyn. Klicka på <Leveranser>.
2. Hämta och markera aktuellt arkiv och leveransunderlag
Fliken Slutleverans

Leveransdatum (“nu” i fältet ger dagens datum).
Accessionsnummer. Se nedan
Diarienummer
Provleverans
Förteckningsdatum fylls i då leveransen är förtecknad. ( “nu” i fältet ger dagens
datum).
6. Slutligt omfång för leveransen. Här finner du ett antal fält att registrera den
slutgiltiga mängden av leveransen d.v.s. antal hyllmeter, antal ritningar, antal
volymer/förvaringsenheter, antal fotografier, antal mikrofilmer och antal Mb samt
ett fritextfält där man kan ange valfritt arkivobjekt samt mängden av dessa.
7. Placering
1.
2.
3.
4.
5.

Om man använder sig av mall för accessionsnummer kommer nu accessionsnumret att
skapas när man klickar på knappen ”*” intill accessionsnummer-fältet och får format enligt
den mall man skapat (se kapitel 15.1 Mall för Accessionsnummer). Fältet är då inte
ändringsbart.
Har man ingen mall för accessionsnummer visas det senast registrerade accessionsnumret på
statusraden längst ned till vänster och man har det som hjälp för att sätta rätt löpnummer.
Rekommenderat sätt att ange accessionsnummer är t.ex. 2016/001 alternativt 2016-001 (d.v.s.
årtal + skiljetecken + löpnummer) för att sorteringen ska fungera korrekt. Tänk på att vara
konsekvent vid inregistrering eftersom bindestreck (-) sorteras före snedstreck (/).
Programmet kontrollerar att det angivna accessionsnumret inte är registrerat tidigare. Om så
är fallet kommer ett meddelande upp och man måste ändra på det.
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Om det t.ex. registrerats en leverans innan man infört en mall för accessionsnummer och vill
ändra på accessionsnumret så det stämmer med ny mall, kan man klicka på lilla knappen med
* bredvid accessionsnumret

Man får då en fråga om man vill skapa om accessionsnumret och får därefter ange ett årtal
som accessionsnumret skall avse. Då skapas ett nytt accessionsnummer enligt er mall.
Fliken Dagbok
I fliken dagbok kan man föra löpande anteckningar avseende leveransen.
Registrera dagboksanteckningar
 Klicka på <Nytt>
 Fyll i
Datum Texten ”nu” ger automatiskt dagens datum
Kontaktperson
Anteckningar
Klicka på <Lägg till>
För att ta bort en dagboksanteckning som blivit felaktigt registrerad, markera i listan den
anteckning det rör sig om, klicka på <Visa> och klicka sedan på <Ta bort>. Bekräfta
borttagsfrågan med <Ja>.
För att ändra en befintlig dagboksanteckning, markera i listan den anteckning det rör sig om,
klicka på <Visa> och gör de ändringar som önskas. Avsluta med att klicka på <Lägg till>
Klicka på <Stäng> för att komma tillbaka fönstret Visual Arkiv – Huvudmeny.

Nästa gång man går in på arkivet kan man se om det finns oförtecknade leveranser genom
att det inom ramen Leveranser visas t.ex. ”Antal leveranser 3(2)” vilket innebär att
det finns 3 registrerade leveranser varav 2 är oförtecknade.
När en registrerad leverans är förtecknad ska man ange datum för när detta är klart i
leveranskortets flik Slutleverans.

15.3.3 Koppla till Bilagor/dokument
1. Koppla eventuella bilagor/dokument. Se kapitel 10.12
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15.3.4 Skriv ut reversal
Här skriver man ut reversal inklusive den specifikationstext som skrivits in.
1. Markera önskad leverans i trädstrukturen för leveranser.
2. Klicka på knappen <Reversal> för att förhandsgranska reversalen. Klicka på
skrivarikonen för att skriva ut på skrivare.
15.3.5 Skriv ut rapport Leveransliggare
Här skriver man ut en liggare över samtliga leveranser som registrerats i Visual Leverans.
När fönstret Leveranser Plus - Visual Arkiv är öppet:
1. Välj Leveransliggare i menyn Utskrift.
2. Välj datumintervall som rapporten ska omfatta
3. Leveransliggaren visas i förhandsgranskningsfönstret. Klicka på skrivarikonen för att
skriva ut på skrivare.
15.3.6 Skriv ut rapport Leveranslista per depå/arkivbildarnummer
Här skriver man ut en liggare över samtliga leveranser som registrerats i Visual Leverans.
När fönstret Leveranser Plus - Visual Arkiv är öppet:
4. Välj Leveranslista per depå i menyn Utskrift. Välj i undermeny om listan skall omfatta
samtliga leveranser eller bara sådant som är oförecknat,
5. Välj datumintervall som rapporten ska omfatta
6. Leveranslistan visas i förhandsgranskningsfönstret. Klicka på skrivarikonen för att skriva
ut på skrivare.
15.3.7 Skriv ut rapport Leveranslista accessionsnummerordning
Här skriver man ut en liggare över samtliga leveranser som registrerats i Visual Leverans.
När fönstret Leveranser Plus - Visual Arkiv är öppet:
4. Välj Leveranslista accessionsordning i menyn Utskrift. Välj i undermeny om listan skall
omfatta samtliga leveranser eller bara sådant som är oförtecknat.
5. Välj datumintervall som rapporten ska omfatta
6. Leveransliggaren visas i förhandsgranskningsfönstret. Klicka på skrivarikonen för att
skriva ut på skrivare.
15.3.8 Skriv ut rapport Statistik
Här skriver man ut en statistikrapport över leveranser för ett visst önskat årtal. Rapporten
summerar bl.a. volymuppgifterna man registrerat under fliken Specifikation.
När fönstret Leveranser Plus - Visual Arkiv är öppet:
1. Välj Statistik i menyn Utskrift.
2. Välj vilket år statistiken ska omfatta.
3. Statistik leveranser för det valda året visas i förhandsgranskningsfönstret. Klicka på
skrivarikonen för att skriva ut på skrivare.
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15.3.9 Skriv ut rapport Accessionsliggare
Här skriver man ut en liggare över samtliga leveranser som registrerats i Visual Leverans
under ett kalenderår. Denna rapport är mer omfattande än rapport Leveransliggare.
När fönstret Leveranser Plus - Visual Arkiv är öppet:
1. Välj Accessionsliggare i menyn Utskrift.
2. Välj årtal som rapporten ska omfatta
3. Accessionsliggaren visas i förhandsgranskningsfönstret. Klicka på skrivarikonen för att
skriva ut på skrivare.
15.3.10

Skriv ut rapport Anmälda leveranser

Här skriver man ut en rapport över samtliga leveranser som registrerats som anmälda i Visual
Leverans men ännu inte levererats och därmed inte har ett registrerat leveransdatum. När
fönstret Leveranser Plus - Visual Arkiv är öppet:
1. Välj Anmälda leveranser i menyn Utskrift.
2. Accessionsliggaren visas i förhandsgranskningsfönstret. Klicka på skrivarikonen för att
skriva ut på skrivare.

15.4 Flytta Leverans
Det kan finnas skäl att kunna flytta på en leverans efter det att den blivit registrerad. Det kan
vara så att vid registreringstillfället vet man inte säkert vilket arkiv den skall tillhöra, och
därför registrerar på ett arkiv som senare visar sig vara fel. För att flytta en registrerad
leverans från ett arkiv till ett annat, gör man så här:
1. Markera i trädet den leverans som skall flyttas till annat arkiv.
2. Högerklicka i trädet (eller välj meny Redigera) och välj Flytta leverans…
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3. Ett dialogfönster Flytta Leverans - Visual Arkiv öppnas.

4. Inom ramen ”Flytta till” – välj först i listan Depå den depå som arkivet dit leveransen
skall flyttas tillhör.
5. Välj sedan i listan Arkiv det arkiv som leveransen skall flyttas till.
6. Klicka på knappen <Verkställ> för att utföra flytten och svara <Ja> på kontrollfrågan.
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16 Import- och exportfunktioner
16.1 Om import - och export funktioner i Visual Arkiv
Visual Arkiv har ett flertal import- och exportfunktioner som anpassats för de olika behov
som finns när det gäller förteckningsarbete och informationsutbyte.
I kapitel 16.2 Funktionen Export till annat arkiv, beskrivs export av ett eller flera arkiv till
annan arkivinstitution. Exempel på användning av funktionen är när en kommunal förvaltning
förtecknat sitt arkiv i Visual Arkiv och arkivmyndigheten i kommunen inte har någon tidigare
förteckning i Visual Arkiv från denna förvaltning. Hela arkivbildaren exporteras till
arkivmyndighetens databas.
Därefter beskrivs i kapitel 16.3 Funktionen Export till lokal PC. Med denna funktion kan man
välja att exportera ett arkiv eller ett intervall av arkiv. Funktionen används t.ex. då man för en
tid måste befinna sig på annan plats och kanske behöver ta med sig en bärbar PC för att sitta
och registrera förteckningar för ett visst eller flera arkiv. Man vill ju på denna PC få med vad
som hittills finns registrerat i det som vi kan kalla huvuddatorn eller huvuddatabasen. När
man sedan är klar med registreringsarbetet ska man göra det omvända, d.v.s. exportera
tillbaka till huvuddatabasen.
OBS! Denna export-funktion används även när man skall exportera till produkten Visual
Arkiv Förteckningsmodul, dvs. den web-baserade produkt där man kan komplettera och skapa
nya förteckningar för Arkiv som registrerats i Visual Arkiv 7’s databas.

Exportfilerna skiljer sig åt beroende på om man gör Export till lokal PC eller Export till
annat arkiv. Vid Export till lokal PC följer även grundtabellerna med (Depåtabell,
Verksamhetstyper, Typ av Förvaringsenhet samt Tabell för översättning siffror). Exporterar
man Till Annat arkiv följer bara förteckningarna för de arkiv med som ingår i exporten.
Import till Visual Arkiv som beskrivs i kapitel 16.4. Import Visual Arkiv används för att läsa
in material som är exporterat från en annan lokal dator eller användare eller institution som
har Visual Arkiv. Material som exporterats från en användare som har ett annat
arkivförteckningsprogram än Visual Arkiv, kan inte använda denna importfunktion.
Många program som hanterar arkivförteckningar kan göra exportfiler i XML och det s.k.
EAD-formatet, även Visual Arkiv. I Visual Arkiv kan man även importera från detta EADformat. Så om något externt system, t.ex. NAD gjort en export och skickat till er, kan den nu
importeras i Visual Arkiv.
I Sverige finns en nationell arkivdatabas (NAD) som innehåller information om arkiv som
skapats av statliga och kommunala myndigheter, föreningar, företag m.m. NAD finns numera
utlagt på Internet. I kapitel 16.6.1 Export till NAD beskrivs hur man exporterar till NAD.
Man kan även importera en förteckning som någon gjort i Excel. Personen behöver alltså inte
ha Visual Arkiv för att kunna göra en enkel förteckning. För att detta skall kunna vara möjligt
måste den som förtecknar använda sig av en Excel-mall så att informationen hamnar i rätt
kolumner och i rätt flik. Excel-mallen kan kopieras hem från Visual Arkivs hemsida.
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16.2 Funktionen Export till annat arkiv
Med Export till annat arkiv menas att man exporterar all information man har registrerat om
en eller flera arkivbildare till en annan arkivinstitution. Om mottagaren kör någon annan
applikation än Visual Arkiv måste en anpassning göras i dessa applikationer. Den fil som
skapas när man gör export från Visual Arkiv är av så kallat XML-format vilket innebär att
varje information som skapas i exportfilen har en beskrivande rubrik.
1. Gå till Huvudmenyn.
2. Välj Export Visual Arkiv… i menyn Visual Arkiv 7.0 och fönstret Visual Arkiv –
Export öppnas.
3. Kryssa i radioknappen Export till annat arkiv.
4. Ange depå varifrån exporten av arkiv ska göras i Rullgardinsmenyn Depå.
5. Välj i listan vilka arkiv som ska exporteras. Om endast ett arkiv skall exporteras, anges
samma arkivbildare i både från- och till- listorna.
6. Ange vart du vill att exportfilerna skall exporteras. Du kan själv skriva in en sökväg i
fältet Ange sökväg för exportfilen (t.ex. C:\TEMP eller t.ex. E:\ om man vill kopiera
direkt till USB-minne) eller klicka på <Välj katalog…> för att visa en dialog där man
själv kan klicka sig fram och välja den katalog som man önskar.
7. När val av uppgifter som ska exporteras är klart, klicka på <Exportera>. Då kommer
uppgifterna exporteras till en fil som heter VA7_Exp_ÅÅÅÅMMDD_ttmmss.xml (där
”ÅÅÅÅMMDD” står för datum och ”ttmmss” står för klockslag då filen skapas) som
ligger i det bibliotek som man angivit. Även överliggande nivåer (Institution, Depå samt
Arkivbildare med Historik) kommer med i exportfilen.
8. Skicka filen till mottagaren och där importeras uppgifterna enligt kapitel 16.4. Import
Visual Arkiv

För att flytta exportfilen till mottagande dator kan man t.ex. kopiera exportfilen till USBminne eller skicka filen som bilaga i ett mail.

16.3 Funktionen Export till lokal PC
Med Export till lokal PC menas att man exporterar det material man har registrerat om en
arkivbildare (eller ett eller flera intervall av arkivbildare) till en annan lokal PC (t.ex. en
bärbar PC) på arkivinstitutionen. Förutsättningen för detta är att den mottagande PC:n har en
komplett installation av Visual Arkiv, även med en lokalt installerad databas (såvida det inte
är så att det går att ansluta den lokala PC:n till nätet där man kommer att arbeta).
Denna export-funktion används även när man skall exportera till produkten Visual Arkiv
Förteckningsmodul, dvs. den web-baserade produkt där man kan komplettera och skapa nya
förteckningar för Arkiv som registrerats i Visual Arkiv 7’s databas.
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Om man planerar att börja förteckna en helt ny arkivbildare alt. nytt arkiv på en lokal PC ska
man först lägga upp denna arkivbildare/arkiv på huvuddatorn/huvuddatabasen. Detta eftersom
Visual Arkiv genererar ett nytt arkivbildarnummer automatiskt för varje ny arkivbildare. Gör
därefter exporten. Om man i stället skapar den nya arkivbildaren direkt på den lokala PC:n
kommer man kanske att få ett felaktigt arkivbildarnummer, förmodligen ett som redan är
upptaget i huvuddatabasen. När man exporterar till lokal PC är det viktigt att ingen annan gör
ändringar parallellt i huvuddatabasen för denna arkivbildare samtidigt som man gör ändringar
på den lokala. Senare, då man exporterar tillbaka, kommer det annars att vara risk för
sammanblandning av uppgifterna. För att undvika detta sätts en spärr i huvuddatabasen vilket
omöjliggör detta. Så länge materialet befinner sig i den lokala PC:n kan man bara titta på det
exporterade materialet, inte göra några förändringar i form av nytillägg, ändringar eller
borttag. Den användare som ev. försöker förändra uppgifter för en arkivbildare som är
exporterad till lokal PC kommer inte att kunna göra detta och på statusraden längst ner i
fönstret upplysas om orsaken till detta är att arkivbildaren är exporterad.
Nedan beskrivs steg för steg hur man använder funktionen Export till lokal PC.
Steg A: Export från huvuddatabas/huvuddator varvid spärren slås på så att det inte går att
förändra uppgifterna i huvuddatabasen.
1. Gå till Huvudmenyn.
2. Välj Export Visual Arkiv… i menyn Visual Arkiv 7.0 och fönstret Visual Arkiv –
Export öppnas.
3. Kryssa i radioknappen Export till lokal PC.
4. Ange depå varifrån exporten av arkiv ska göras, t.ex. ”GSA”. Välj depå i
Rullgardinsmenyn Depå.
5. Välj i listan vilka arkiv som ska exporteras. Om endast ett arkiv skall exporteras, anges
samma arkiv i både från- och till- listorna.
6. Ange vart du vill att exportfilen skall exporteras. Du kan själv skriva in en sökväg i fältet
Ange sökväg för exportfilen (t.ex. C:\TEMP eller kanske E:\ om man vill kopiera direkt
till USB-minne) eller klicka på knappen <Välj katalog…> för att visa en dialog där man
själv kan klicka sig fram och välja den enhet och katalog som man önskar.
7. När val av uppgifter som ska exporteras är klart, klicka på <Exportera>. Då kommer
uppgifterna exporteras till en fil som heter VA7_Exp_ÅÅÅÅMMDD_ttmmss.xml (där
”ÅÅÅÅMMDD” står för datum och ”ttmmss” står för klockslag då filen skapas) som
ligger i det bibliotek som man angivit.

För att flytta exportfilen till mottagande dator kan man t.ex. kopiera exportfilen till USBminne eller skicka filen som bilaga i ett mail.

Steg B: Import av exportfilerna från huvuddatorn till den lokala PC:n.
8. Man kan importera exportfilen direkt från ett USB-minne genom att gå till Huvudmeny på
den lokala PC:n, välj Import Visual Arkiv i menyn Visual Arkiv 7.0.
9. I fältet anger man sökvägen till var importfilerna finns (t.ex. E:\ om de finns på USBminnet). Man kan också klicka på <Välj katalog…> för att i en dialog klicka sig fram och
peka ut katalogen där importfilerna finns.
10. Klicka på <Starta Import> (se även kapitel 16.4. Import Visual Arkiv)
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Steg C: Registreringsarbetet på den lokala PC:n utförs på den plats där man önskar arbeta.
11. Utför det planerade registreringsarbetet på den lokala PC:n.
Steg D: Export av registrerade uppgifter från lokal PC.
12. Då registreringsarbetet är klart på lokala PC:n gör man Export till Lokal PC genom att
upprepa steg A (1-8) ovan. Man väljer förstås att exportera den arkivbildare som
uppdaterats vid registreringsarbetet, t.ex. ”Miljönämnden”.
Steg E: Importer av de registrerade uppgifterna från den lokala PC:n till huvuddatorn.
13. Kopiera exportfilen från den lokala PC:n till t.ex. USB-minne.
14. På huvuddatorn importeras uppgifterna. Gå till Huvudmenyn, välj Import Visual Arkiv
7.0 i menyn Visual Arkiv 7.0 (se även 16.4. Import Visual Arkiv). Nu släpps också
spärren så att det åter går att arbeta med arkivbildaren i huvuddatabasen.
Observera att vid steg 14 – import till huvuddatorn – ersätts den tidigare versionen av
uppgifterna som kopierats till lokal PC. En backup/säkerhetskopiering bör därför göras på
huvuddatorn innan steg 14 genomförs.

16.3.1 Ta manuellt bort exportspärren i huvuddatabasen
Om man vill släppa spärren för uppdateringar i huvuddatabasen, t.ex. om man ångrar sig och
inte fullföljer stegen med inkopiering i lokal PC, kan man släppa den spärr som programmet
satt. Det finns två alternativ i programmet.
Alternativ 1
Detta kan göras av den som har behörighet att ändra uppgifter för arkivbildaren i fråga.
1. Läs in uppgifterna för det arkiv det handlar om (se kapitel 10.1 Hämta arkivbildare och
arkiv respektive 11.1Sökbilden).
2. Välj Tag bort exportmarkering i menyn Redigera.
3. Bekräfta kontrollfrågan.
Alternativ 2
Detta kan bara göras av användare med driftansvar.
1. Gå till Huvudmenyn.
2. Välj <Systemunderhåll>.
3. Välj Visual Arkiv 7.0 i menyn och välj Hantera exportmarkeringar.
4. Fönstret Visual Arkiv – Exporterade arkiv öppnas med samtliga exporterade arkiv, en rad
per arkiv. Man kan ta bort det kryss framför den eller de arkiv där exportmarkeringen
skall tas bort.
Man kan också klicka på knappen <Avmarkera alla> om man vill att samtliga i listan
skall få sin exportmarkering borttagen.
5. Klicka på <Spara>.
6. Programmet tar bort de arkiv från listan som man avmarkerat.
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16.4 Import Visual Arkiv
Kopiera först filerna som skapats på den exporterande PC:n till en valfri katalog på den
mottagande PC:n eller att man sätter in ett USB-minne med export-filerna.
Exportfiler har olika namn beroende på vilken version av Visual Arkiv de kommer från.
Om filerna kommer från Visual Arkiv ver 4.x heter filerna ”VAARKEX1.TXT”,
”VAARKEX2.TXT” o.s.v.
Kommer filerna från Visual Arkiv ver 6.x heter de t.ex. ”VA_Exp_20190109_182143.xml”
(dvs ”VA_Exp_” samt datum+klockslag då de skapats.)
Kommer filerna från Visual Arkiv ver 7.x heter de t.ex. ” VA7_Exp_20190111_100634.xml”
(dvs ”VA7_Exp_” samt datum+klockslag då de skapats.)
Observera att vid import kommer de uppgifter som finns i exportfilerna att ersätta de
uppgifter som eventuellt finns tidigare på den mottagande PC:n/huvuddatabasen vad
gäller de arkiv som importeras.

1. Gå till Huvudmenyn.
2. Välj Import Visual Arkiv… i menyn Visual Arkiv 7.0 fönstret Import - Visual Arkiv
öppnas. Klicka på knappen med <…> för att för att visa en dialog där man kan klicka sig
fram till önskad katalog.
3. Klicka på <Starta import> för att starta importen. I fälten på skärmen visas vilka
uppgifter som importeras.

16.5 Import Visual Arkiv Förteckningsmodul
Då man använder tjänsten Visual Arkiv Förteckningsmodul skall man då man har registrerat
klart uppgifterna där, importera dessa till Visual Arkivs databas.
Kopiera de mottagna filerna en valfri katalog på den mottagande datorn alt. att man sätter in
ett USB-minne med export-filerna.
Importfiler från Förteckningsmodulen heter t.ex. ”VA7_Exp_20190111_100634.xml” (dvs
”VA7_Exp_” samt datum+klockslag då de skapats.).
Observera att vid import kommer de uppgifter som finns i importfilerna att uppdatera och
komplettera de uppgifter som eventuellt finns tidigare på den mottagande huvuddatabasen vad
gäller de arkiv som importeras.

1. Gå till Huvudmenyn.
2. Välj Import Visual Arkiv Förteckningsmodul… i menyn Visual Arkiv 7.0 fönstret
Import - Visual Arkiv öppnas. Klicka på knappen med <…> för att för att visa en
dialog där man kan klicka sig fram till önskad katalog där importfilen/-filerna finns.
3. Klicka på <Starta import> för att starta importen. I fälten på skärmen visas vilka
uppgifter som importeras.
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16.6 Import XML/EAD
Kopiera först XML/EAD-filen/-filerna som skapats i det exporterande systemet till en valfri
katalog på den mottagande PC:n eller sätt in ett USB-minne om filerna finns på ett sådant.

Observera att vid import kommer de uppgifter som finns i exportfilerna att ersätta de
uppgifter som eventuellt finns tidigare på den mottagande PC:n/huvuddatabasen vad gäller
de arkiv som importeras.

1. Gå till Huvudmenyn.
2. Välj Import XML/EAD i menyn Visual Arkiv 7.0 fönstret Import EAD - Visual Arkiv
öppnas.
3. Klicka i om det är en enstaka fil som skall läsas in eller om det är ett antal filer i en
katalog.
4. Klicka på knappen med <…> för att för att visa en dialog där man kan klicka sig fram till
önskad katalog och peka ut EAD-filen som skall importeras.
5. Programmet gör först en validetskontroll av den utpekade filen alt. filerna i utpekad mapp
så att den uppfyller de krav som Visual Arkiv ställer på formatet.
6. Ange vilken Institution och därefter Depå som arkiven i EAD-filen/-filerna skall tillhöra.
Tidigare registrerade förteckningar för det inlästa Arkivet kommer alltid att läsas över helt –
alltså ingen uppdatering av Serier resp. Volymer.
Klicka i hur de inlästa uppgifterna skall uppdatera vad som ev. tidigare finns.
Valet <Skapa Arkivbildare, Arkiv samt förteckningar> innebär att om Arkivbildaren
saknas så skapas den. Finns Arkivbildaren tidigare ligger den kvar oförändrad.
Arkiv samt ev. förekommande förteckningar (serier o volymer) skapas alt. ersätts helt om de
finns tidigare.
Valet <Skapa enbart förteckningar> Detta val innebär att om inläst Arkivbildare och/eller
Arkiv saknas så skapas de. Finns de tidigare lämnas de orörda. Finns förteckningar tidigare
(serier/volymer) kommer dessa helt att ersättas.
7. Klicka på <Starta import EAD> för att starta importen. I fälten på skärmen visas vilka
uppgifter som importeras.

16.7 Export till NAD/ARKIS II
Riksarkivet producerade tidigare en CD-skiva där uppgifter finns på samtliga
arkivinstitutioner som vill skicka in sitt material. Numera finns dessa uppgifter i stället
publicerade på Internet med adress https://sok.riksarkivet.se/leverans. Denna länk finns även
med i fönstret för export till NAD – med ett enkelt klick kan du direkt komma till denna sida
på Internet.
I början tog Riksarkivet emot utskrifter eller kopior på utskrifter från respektive
arkivinstitution och registrerade på plats för att få in uppgifterna på ett passande sätt. På
senare år har det mer eller mindre blivit ett krav att arkivinstitutioner ska leverera sitt material
färdigt på datamedia.
Det finns två olika exportformat för att kunna presentera allt eller valda delar av det som finns
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i Visual Arkivs databas på Internet:


Exportera till Riksarkivets NAD
För att förenkla utbyte av databasbaserade arkivförteckningssystem och NAD har
Riksarkivet utarbetat ett XML-baserat utbytesformat enl. EAC- och EADstandard.



Exportera till ARKIS II
Denna variant väljer vissa statliga kunder som vill exportera in sitt material direkt
till ARKIS II. Exportfilen är XML/EAD-format.

Med Visual Arkiv kan man exportera sitt material till Riksarkivet eller ARKIS II via dessa
XML-format. Man kan välja att exportera allt eller delar av sitt material. Vid en beställning
kan man dock endast exportera en arkivinstitution i taget. De allra flesta kunder har enbart en
arkivinstitution i sin databas.
Har man applikationen Visual Arkiv Internet installerat i egen regi på egen server använder
denna applikation samma databas (eller en kopia av databasen) som man har för Visual Arkiv.
Man skall därför inte göra någon export när man har Visual Arkiv Internet.
Observera att det enbart är poster markerade med ”Visa på Internet” som kommer med i
exportfilen samt visas i Visual Arkiv Internet. Se vidare kapitel 9 Skriv in Grupp,
Arkivbildare, Arkiv och arkivförteckning angående denna markering.
Sedan 2015 kan man även exportera förteckningarna till NAD. Tidigare visade NAD enbart
arkiv-/arkivbildarinformation, inga förteckningar. För att exportera till NAD kall man därför
numera leverera både EAC- och EAD-fil.

16.7.1 Export till NAD (bestånd)
1. Gå till Huvudmenyn.
2. I menyn Visual Arkiv 7.0 välj Export till NAD (EAC-format). Fönstret Export
bestånd till NAD - Visual Arkiv öppnas.
3. Välj Arkivinstitution i Rullgardinsmenyn. Programmet visar nu i en lista de depåer
som ingår i arkivinstitutionen och har markering ”Visa på Internet”. Dessutom visas
per depå hur många arkivbildare som finns på depån och har markering ”Visa på
Internet”. Man kan nu begränsa urvalet genom att kryssa ur en eller flera depåer.
Observera dock det som sagts tidigare – enbart arkivbildare markerade med ”Visa på
Internet” tas med i exportfilen.
4. Inst.kod.
Exportfilen kräver att en s.k. institutionskod finns angiven. Man har en kod för varje
institution. Om man i Institutionsuppgiften (se kapitel 7.1 Uppgifter om Institutionen)
har angett institutionskod, visas nu koden automatiskt. Är fältet tomt innebär det att
man inte registrerat uppgiften. Uppdatera först Institutionsuppgiften med denna kod
innan export kan göras.
Om man inte känner till vilken institutionskod institutionen har hos Riksarkivet får
man denna då man anmäler till Riksarkivet att man vill leverera till NAD. Se länken
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sist i detta avsnitt.
5. Ange sökväg för exportfiler Vill man att filerna skall hamna på annan katalog än det
som föreslås anger man det genom att själv skriva in en sökväg eller också genom att
klicka på <Välj katalog…> och klicka sig fram till en katalog.
6. Klicka på <Exportera> för att starta exporten. Programfönstret visar hela tiden i
vilken del programmet befinner sig samt via en procentbarometer hur långt man
kommit.
7. Om ni enbart vill leverera ert bestånd till NAD så är det klart här och ni kan leverera
filen till Riksarkivet. Vill ni även leverera era motsvarande förteckningar skall även
EAD-fil levereras. Gå tillbaka till Huvudmenyn. I menyn Visual Arkiv 7.0 välj
Export till NAD, Arkis (EAD-format). Fönstret Export förteckningar till
NAD/ARKIS - Visual Arkiv öppnas. Upprepa punkterna 3-6
Observera att det enbart är poster markerade med ”Visa på Internet” som kommer med
i exportfilen. Se vidare kapitel 9 Skriv in Grupp, Arkivbildare, Arkiv och
arkivförteckning ang. denna markering.
För att få leverera filer till NAD måste man först anmäla detta så att man får sin
institutionskod samt lösenord för att få leverera. Detta samt hur det praktiskt går till att
skicka sina XML/EAC-filer finns beskrivet på Riksarkivets hemsida:
https://sok.riksarkivet.se/leverans
16.7.2 Export till NAD (förteckningar) / ARKIS
1. Gå till Huvudmenyn.
2. I menyn Visual Arkiv 7.0 välj Export till NAD, ARKIS (EAD-format). Fönstret
Export förteckningar till NAD/ARKIS - Visual Arkiv öppnas.
3. Välj Arkivinstitution i Rullgardinsmenyn. Programmet visar nu i en lista de depåer
som ingår i arkivinstitutionen och har markering ”Visa på Internet”. Dessutom visas
per depå hur många arkivbildare som finns på depån och har markering ”Visa på
Internet”. Man kan nu begränsa urvalet genom att kryssa ur en eller flera depåer.
Observera dock det som sagts tidigare – enbart arkivbildare markerade med ”Visa på
Internet” tas med i exportfilen.
4. Inst.kod.
Exportfilen kräver att en s.k. institutionskod finns angiven. Man har en kod för varje
institution. Om man i Institutionsuppgiften (se kapitel 7.1 Uppgifter om Institutionen)
har angett institutionskod, visas nu koden automatiskt. Är fältet tomt innebär det att
man inte registrerat uppgiften. Uppdatera först Institutionsuppgiften med denna kod
innan export kan göras.
Om man inte känner till vilken institutionskod institutionen har hos Riksarkivet får
man denna då man anmäler till Riksarkivet att man vill leverera till NAD. Se länken
sist i detta avsnitt.
5. Ange sökväg för exportfiler Vill man att filerna skall hamna på annan katalog än det
som föreslås anger man det genom att själv skriva in en sökväg eller också genom att
klicka på <Välj katalog…> och klicka sig fram till en katalog.
6. Klicka på <Exportera> för att starta exporten. Programfönstret visar hela tiden i
vilken del programmet befinner sig samt via en procentbarometer hur långt man
kommit.
Observera att det enbart är poster markerade med ”Visa på Internet” som kommer med
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i exportfilen. Se vidare kapitel 9 Skriv in Grupp, Arkivbildare, Arkiv och
arkivförteckning ang. denna markering.
16.7.3 Import av förteckning gjord i Excel
En registrator som inte har tillgång till en Visual Arkiv-licens kan ändå göra en enklare
förteckning och senare låta importera denna förteckning till en Visual Arkiv databas. Exceldokumentet som används måste vara utformat så att det passar för detta ändamål. En mall för
sådant Excel-ark kan laddas hem från kund-delen på hemsidan
I första fliken registreras grundläggande uppgifter om Arkivbildare och Arkiv, i andra fliken
skrivs Innehållsförteckningen in, och i tredje fliken registreras alla volymer samt vilka serier
de tillhör.
När man förtecknar i ett sådant Excel-ark måste man vara medveten om att det inte finns
några som helst kontroller på det man matar in, alltså det man normalt har hjälp av i Visual
Arkiv. Exempelvis att ett seriesignum är registrerat på rätt sätt, att man inte registrerar
dubbletter av serie eller volym etc. Sådana fel upptäcks först då man importerar uppgifterna
till Visual Arkiv.
Så här går importen av Excel-uppgifterna till:
1. Gå till Huvudmenyn.
2. I menyn Visual Arkiv 7.0 välj Import från Excel. Fönstret Import Excel - Visual
Arkiv öppnas.
3. Klicka på knappen med ”…” för att peka ut var Excel-filen finns. När filen pekats ut
görs omedelbart en kontroll på att Excel-filen har rätt format för att kunna importeras,
alltså att den mall använts som är förutsättningen. Uppfyller den utpekade filen inte
kraven visas felmeddelande och man kan inte gå vidare.
Om filen formatmässigt är godkänd räknas också volymerna i fliken Volym och
redovisas vilket ger en indikation på om det är rimligt eller inte.
4. Om filen godkänns skall man nu välja till vilken Institution respektive Depå som
förteckningen skall importeras till.
Välj Arkivinstitution i Rullgardinsmenyn. Programmet visar nu i en lista de depåer
som ingår i arkivinstitutionen Välj i Rullgardinsmenyn den Depå som arkivbildaren
med förteckningen skall tillhöra.
5. Klicka på <Starta import Excel> för att göra importen. Man kan i
informationsfönstret följa hur importen fortskrider.
När det hela är klart visas meddelande och man kan öppna Förteckningsfönstret för att
se hur det blev.
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17 Behörighetsnivåer och systemlogg
I detta kapitel förklaras vad de olika behörigheterna betyder. Behörigheterna sätts då man
registrerar vilka användare som skall få använda Visual Arkiv (se kapitel 6.0 Användare och
behörigheter).

17.1 Vad innebär de olika behörighetsnivåerna
Läsa
Läsa-behörighet får alla användare automatiskt. Man kan alltså inte ha lägre behörighet än
detta. Läsa-behörighet innebär att man kan söka och titta på allt som är registrerat om
arkivbildare i Visual Arkiv d.v.s. allt som är förtecknat.
Driftansvar
Det är bara om man har Driftansvar som man kan komma åt menyn Systemunderhåll och
därmed uppdatera de s.k. grundtabellerna i Visual Arkiv.
Med Driftansvar kan man göra allt i systemet oavsett vad som t.ex. är satt som begränsningar
för uppdatering i depåer respektive arkivbildare.
Användaransvar
Med behörigheten Användaransvar kan man hantera användarbehörigheterna i Visual Arkiv,
d.v.s. lägga upp nya användare och sätta behörighetsnivåer, ändra behörighetsnivåer på
tidigare inlagda användare samt ta bort tidigare inlagda användare.
Användare med enbart Användaransvar har i övrigt samma behörighet som ”Läsa”behörighet.
Uppdatera
Behörighetsnivån Uppdatera innebär att man har rätt att lägga till nya uppgifter och ändra
gamla uppgifter för de depåer/arkivbildare man har behörighet till.
Med denna behörighet har man inte automatiskt rätt att dessutom registrera leveranser.
Leverans
Behörighetsnivån Leverans innebär att man har rätt att lägga till nya leveranser och ändra
tidigare registrerade leveranser. Man är dock fortfarande begränsad att göra detta för de
depåer och arkivbildare man har behörighet till.
Utskrift
Utskrift-behörighet innebär att man har rätt att skriva ut uppgifter ur systemet.
Exportera
Behörighetsnivån exportera innebär att man har rätt att använda de import- och
exportfunktioner som finns för informationsutbyte i systemet dvs export till lokal PC, till
annat arkiv eller export till NAD samt import från en annan Visual Arkiv instans. Mer om
dessa funktioner kan du läs i kap 16 Import- och exportfunktioner
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17.2 Behörighet och lösenord
För att kunna använda systemet måste varje användare vara inlagd i behörighetssystemet.
Detta gör den person som är utsedd att ha Användaransvar. Se kapitel 6.0 Användare och
behörigheter.
17.2.1 Byte av lösenord av användaransvarig
Om användaren glömmer sitt lösenord är det den användaransvarige som kan antingen ändra
eller ”kryssa” (ta bort) användarens lösenord. I fönstret Användare och behörigheter markeras
den användare som skall få ändrat lösenord.
Klicka på <Byt lösenord…> för att lägga in nytt lösenord och därmed bestämma användarens
lösenord i den dialog som visas.
eller
klicka på <X lösenord> för att enbart ta bort det lösenord som gäller för användaren. Nästa
gång användaren skall logga in till Visual Arkiv uppmanas denne att själv ange ett nytt
lösenord.
17.2.2 Byte av lösenord av användaren själv
Då användaren själv vill ändra sitt lösenord görs detta i fönstret Huvudmeny - Visual Arkiv.
Välj Byt lösenord i menyn Visual Arkiv 7.0. Ett dialogfönster Byt lösenord öppnas. Ange
det nya lösenordet. Skriv lösenordet en gång till i ”Bekräfta nytt lösenord” och klicka på
<Bekräfta>. Nästa gång användaren går in i systemet gäller det nya lösenordet.
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17.3 Systemlogg
I Systemloggen sparas information om de användare som har varit inne i Visual Arkiv.
Användare med Driftansvar kan se på denna logg.
1. Gå till Huvudmenyn och klicka där på <Systemunderhåll> för att komma in i menyn med
samma namn.
2. Välj Logg in-/utloggningar i menyn Visual Arkiv 7.0 och fönstret In- utloggade
användare - Visual Arkiv öppnas.

17.3.1 Visa In- utloggningar
En lista visas med alla in- respektive utloggningar som gjorts sedan man senast tömde denna
logg. Listan är när den visas sorterad på tid.
Vill man se listan sorterad i Användare+tid klickar man i radio-knappen Användare+Tid.
Detta kan vara användbart om man vill se när en specifik användare varit inloggad senast.
I listan visas fyra kolumner.
 Den första kolumnen Tid visar datum och klockslag för händelsen.
 Den andra kolumnen Användare visar den användaridentitet som användaren loggat in
sig med.
 Den tredje kolumnen Applikation visar vilken av applikationerna i Visual-serien som
användaren loggat in sig i. Observera att det i nuläget bara är Visual Arkiv (”A”) som
loggas i denna databas.
 Den fjärde kolumnen Orsak visar händelseorsaken. ”PÅ” avser inloggning, ”AVSL”
avser utloggning, ”FELPW” innebär att användaren försökt logga in men angivit fel
lösenord.
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17.3.2 Skriv ut rapport över In- utloggningar
För att skriva ut en rapport över alla in- utloggningar, klickar man på <Skriv logg…>
En dialog visas i vilken man anger vilket tidsintervall som rapporten skall avse. Programmet
föreslår 1990-01-01 fram till dagens datum vilket innebär att hela loggen från det att man
tömde den senast skrivs ut. I en lista kan man också välja om rapporten skall gälla alla
användare eller en enstaka.
17.3.3 Töm listan över In- utloggningar
För att tömma listan över In- utloggningar klickar man på <Töm logg…>.
En dialog visas i vilken man anger till vilket datum som loggen skall tömmas. Programmet
föreslår i T.o.m.-datum dagens datum minus en månad, vilket innebär att loggen - från det att
man tömde den senast t.o.m. föreslaget datum - töms. Givetvis kan man skriva ett annat datum
än det föreslagna. Klicka på <OK> för att verkställa att loggen töms.
Förutom att loggen töms på det beställda intervallet skrivs automatiskt en loggfil ut på
applikationskatalogen över de borttagna posterna. När rensningen är klar visas ett meddelande
vilket filnamn denna loggfil fått.
17.3.4 Visa vilka som är inloggade just nu
Vill man se vilka som är inloggade just nu klickar man på <Visa påloggade just nu…> Ett
fönster öppnas med en lista över dessa. Klicka på <OK> för att stänga detta fönster.
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18 Tillämpning av GDPR
Med anledning av GDPR, den nya dataskyddsförordningen inom EU är Visual Arkiv från och
med version 6.3 GDPR kompatibel. Vi har byggt in funktionalitet som tydliggör var
personuppgifter hanteras.
I Visual Arkiv kan personuppgifter förekomma i:
1. Leveransdelen i form av kontaktuppgifter till leveranslämnaren (namn, adress, postadress,
e-postadress och telefonnummer).
Leveransreversal innefattar fält för skriftligt samtycke för behandling av personuppgifter.
2. På institution, kontaktperson (namn, telefon, e-post)
3. Användare och behörigheter (namn)
De fält som är avsedda för personuppgifter är flaggade i Visual Arkiv.

18.1 Tillvägagångssätt för hantering av personuppgifter
För inhämtning, radering eller modifiering av personuppgifter på det ställen personuppgifter
kan förekomma i Visual Arkiv, se nedan.
18.1.1 Användaruppgifter
För att söka användare, se kapitel 6.0 Användare och behörigheter. För att sortera
användarlistan på namn, klicka på namnkolumnen.
18.1.2 Kontaktuppgifter för institution
För att visa/ändra kontaktuppgifter se kapitel 7.1.2 Flik Kontaktvägar.
18.1.3 Kontaktuppgifter till inlämnare av leverans
För att söka inlämnare av leverans se kapitel 11.6 Sök Leverans. Sök i fältet Arkivlämnare
(namn).
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19 Funktionen Hjälp
19.1 Om Visual Arkiv
Funktionen Om Visual Arkiv nås från alla fönster i Visual Arkiv.
1. Välj Om Visual Arkiv 7.0 i menyn Hjälp.
2. Klicka på <OK> för att komma tillbaka.

I fönstret Om Visual Arkiv hittar man information om
 versionsnummer av Visual Arkiv
 licensinformation
 sökväg till applikationskatalog (där programfilerna ligger)
 copyrightinformation
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19.1.1 Kontakt med Visual Support
Inom ramen Kontakt med Visual-support finns telefonnumret till Visual Support.
Telefonsupporten innebär att det i allmänhet är en telefonsvarare där man talar in vem man är,
den frågeställning man har mycket kort samt sitt telefonnummer. Inom max ett arbetsdygn har
någon från Visual Support ringt tillbaka till det uppgivna telefonnumret och ärendet kan
därmed påbörjas. Många av frågorna löser man direkt under samtalet, andra frågor kan kräva
att man undersöker och får återkomma senare.
Klickar man på länken Mail supportbrevlåda:visual-support@se.fujitsu.com öppnas
automatiskt ett nytt mail med korrekt adress till Visual-support. Beskriv ditt ärende samt
uppge ditt telefonnummer om du vill bli uppringd. Inom max ett arbetsdygn har någon från
Visual Support hört av sig.
19.1.2 Visual Arkiv hemsida
Alla kunder som har ett underhållsavtal har rätt att läsa innehållet i menyn För kunder på
Visual Arkivs hemsida.
I fönstret Om Visual Arkiv finns en länk till hemsidan. Genom att klicka på länken kommer
din standardwebbläsare (Internet Explorer, Firefox, Crome etc.) att öppna Visual Arkivs
hemsida (www.visualarkiv.se) automatiskt.
Detta förutsätter naturligtvis att du är uppkopplad mot Internet.
På hemsidan lägger leverantören till Visual Arkiv ut information runt produkterna i Visualserien.
Under menyn För kunder kan man kopiera hem den senaste version av programmen i serien.
Samtliga kunder till Visual Arkiv som har underhållsavtal har tillgång till För kunder-fliken
och har fått inloggningsuppgifter samt information om hur man kan skapa personliga
underkonton. Kontakta visual-support@se.fujitsu.com för mer information om detta.
19.1.3 Nyheter
Om man klickar på bilden med tidningen ”Latest News” (eller menyval Arkiv/Nyheter i
versionen) - öppnas ett fönster som innehåller en logg över alla funktionella tillägg,
förbättringar och rättelser som gjorts i programmet sedan starten av Visual Arkiv. I loggen är
dessa uppgifter uppställda i punktform per versionsnummer.
19.1.4 Aktuell information från leverantören Fujitsu Sweden AB
Om man klickar på ikonen med den uppkopplade jordgloben (eller menyval Arkiv/Aktuella
nyheter från leverantören) - öppnas ett fönster som visar aktuell information från
leverantören. Det kan handla om att ny version finns, användarträffar, nästa kurstillfälle etc.
19.1.5 Tillämpning av GDPR
Om man klickar på menyvalet ”Arkiv/Tillämpning av GDPR” visas en bilaga som beskriver
hur vi tillämpar GDPR i Visual Arkiv.
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19.2 Användarhandbok
Manualen för Visual Arkiv kan öppnas från alla fönster i Visual Arkiv. Manualen levereras
dels i doc-format, dels i PDF-format.
Förutsättningen är att något program som kan läsa minst ett av dessa filformat är installerat på
klientens dator
1. Välj Manual i menyn Hjälp.
2. Manualen öppnas.

19.3 Övrig hjälp
På en hel del ställen i programmets funktioner finns s.k. ”tool-tip” inlagda. ”Tool-tip” är en
liten text som dyker upp, i allmänhet på gul botten, när man sätter musmarkören över olika
delar i programmet, t.ex. en knapp eller ett fält. Denna funktion byggs ut allteftersom nya
uppdateringar utkommer av programmet.
Man kan i 7.11 Personliga inställningar fliken Övriga inställningar ställa in om man vill visa
dessa tool-tip eller inte.
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20 Säkerhetskopiering
Om Visual Arkiv används varje dag bör daglig säkerhetskopiering (backup) av databasen ske.
I många organisationer sköts backup-tagning av IT-organisation eller motsvarande och man
behöver som ”vanlig” användare inte bry sig.
Tillsammans med installationsanvisningarna för Visual Arkiv följde även anvisningar för
backup. Använder ni SQL Server 20xx Express edition följer det även med ett speciellt
program för backup av er databas. Kontrollera och kom överens med din installatör om vad
som gäller hos just dig. Kanske måste även du göra något handgripligt för att säkerställa
backup.

OBS!
Tänk på att den mapp med s.k. RTF-filer – i vilken alla kopplade bilagor sparas – är en del av
applikationen och att man därmed måste se till att det tas backup även på dess innehåll! (se
vidare ang. installationsanvisning för Visual Arkiv)
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21 Kortkommandon
Följande kortkommandon är tillgängliga i Visual Arkiv:
Esc

Ctrl F4

F2
F5

F7
F8
F11
Shift F5

Shift F7
Shift F8
Ctrl B
Ctrl X
Ctrl C
Ctrl V
Ctrl F
Ctrl T

Ctrl U

Ctrl D

Ctrl E
Ctrl Shift E
Ctrl K
F10
F11
ALT +

Återgå till föregående fönster. Samma effekt som om man klickar på
<Stäng>.
I startmenyn har det effekten att Visual Arkiv avslutas.
Återgå till föregående fönster. Samma effekt som om man klickar på
<Stäng>.
I Huvudmenyn har det effekten att Visual Arkiv avslutas.
Samma som att klicka <Nytt>.
Samma effekt som om man trycker <Spara> följt av <Nytt>. Används då
man registrerar mycket efter varandra. Kan användas vid registrering av
Arkivbildare, Arkiv, Serier samt Volymer.
Bläddra till föregående. När man bläddrar mellan ett urval av antingen
Arkivbildare, Arkiv, Serier eller Volymer.
Bläddra till nästa. När man bläddrar mellan ett urval av antingen
Arkivbildare, Arkiv, Serier eller Volymer.
Visa information om när informationen skapades/Senast ändrades
Fliken Historik. Används om man ändrat historiktext m.h.a.
ordbehandlingsprogram, dvs. ändrat i historikens RTF-format. Funktionen
läser in uppgifterna till fliken Historik.
Bläddra till första. När man bläddrar mellan ett urval av antingen
Arkivbildare, Historikposter, Serier eller Volymer.
Bläddra till sista. När man bläddrar mellan ett urval av antingen
Arkivbildare, Historikposter, Serier eller Volymer.
Öka/Återställ bredden på trädstrukturen för arkivbildare respektive
Leveranser
Klipp ut markerad text. Används vid ”Klipp- och klistrafunktion”.
Kopiera markerad text. Används vid ”Klipp- och klistrafunktion”.
Klistrar in från urklipp. Används vid ”Klipp- och klistrafunktion”.
Sök text i Anmärkningsfält.
I Sökbilderna används denna funktion för att automatiskt lägga in sökvillkor
”<tomt>”, dvs. att det fältet skall innehålla tomt värde. Gäller vissa av
sökfälten i sökbilderna.
Zooma upp anmärkning.
Endast i Volymregistreringskort. Används för att zooma upp
Volymanmärkningen. Skriver man mycket anmärkningstext kan det vara
fördelaktigt att se mer sammanhållen text och slippa rulla upp och ner med
rullisten.
Zooma ner anmärkning.
Endast i Volymregistreringskort. Används för att zooma ner.
Volymanmärkningen till normalstorlek efter att ha zoomat upp.
Endast fliken Volym. Kopiera text från etikettraderna till Volymanmärkning.
Endast fliken Volym. Kopiera text från Volymanmärkning till etikettraderna.
Endast fliken Volym. Kopiera senast registrerade volym.
Markör till menyrad för direktval ur meny.
Information om vem som skapat respektive senast ändrat den post som visas.
När man håller nere ALT-tangenten får man på många menyval respektive
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knappar en understruken bokstav. Trycker man ALT och denna bokstav är
det samma sak som att klicka på menyvalet respektive knappen.
Exempel:
- När man håller nere ALT ser man att i menyval ”Arkiv” är ”A”
understruken. ALT och tangenten ”A” är samma sak som att klicka på
menyval ”Arkiv”
- När man håller nere ALT ser man att på knappen ”Nytt” är ”N”
understruken. ALT och tangenten ”N” är alltså samma sak som att klicka på
knappen ”Nytt”.
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