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Introduktion – vad är LINK? 
 
LINK är Lunds universitets CRM-system och det består av tre moduler; Mobilitet, 
Alumnverksamhet och Fundraising.  
Systemet ägs av Externa relationer, men är tänkt att användas av administratörer från 
hela Lunds universitet. 
Denna manual behandlar framför allt modulen för alumnverksamhet. 
 

Alumnrelationer 
Syftet med alumnmodulen är att förbättra och effektivisera alumnverksamheten vid LU.  
 
Alumnmodulen består av en portal (front end) och en Relationship Management (RM)-
modul (back end).  
 
Alumnmodulen är den enda modulen i LINK som har en portal. Portalen kommer främst 
att användas av medlemmar i Alumnnätverket.  
 
OBS! Alumnportalen i LINK heter Alumnnätverket i all kommunikation med alumner. 
Tänk på att inte kalla portalen för LINK vid kommunikation med alumner, namnet ska 
vara Alumnnätverket!  
 

Kort om vad man kan göra i Alumnmodulen 
 Alumner kan logga in i portalen och interagera med varandra och få information 

från universitetet.  
 I portalen kan administratörer skapa och hantera grupper, posta nyheter och 

hantera en kalender. Alumnmedlemmar kan ta del av denna information och leta 
efter andra alumner, se en karta över var andra alumner från Lunds universitet 
finns idag och mycket mer.  

 RM är administratörernas arbetsredskap för att kunna göra urval, ta ut statistik, 
skicka e-post till ett urval människor, göra anteckningar över kontakter som 
tagits med individer och organisationer 

 

Mobilitet 
Syftet med mobilitetsmodulen är att ha ett samlat system för hanteringen av avtal med 
partneruniversitet och studentmobilitet.  
 
Systemet hanterar hela mobilitetsprocessen från ansökan till nominering för de 
utresande studenterna och från nominering till antagning för de inresande studenterna. 
 

Olika moduler 
Eftersom LINK består av flera olika moduler kan andra administratörer i systemet jobba 
med helt andra saker än du själv. Men fördelen med att ha ett gemensamt system är att 
samarbeta så långt det är möjligt.  
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 Kontaktnotiser är fördelaktiga för både alumn- och fundraisingadministratörer 
att ta del av.  

 Evenemang-modulen är en del av basfunktionaliteten i LINK och används av 
administratörer för alla delar i LINK.  

 

Kontakt 
Vi hoppas att du vill bekanta dig med innehållet i denna manual och dra nytta av 
fördelarna som systemet kan ge dig. Om du har frågor är du välkommen att kontakta 
Margarera Nordstrand, sektionschef för Externa relationer och systemägare, 
margareta.nordstrand@er.lu.se. 
 

Några grundläggande begrepp och förkortningar 
 
Begrepp Förklaring 

Alumn Person som studerat, arbetat eller varit verksam vid Lunds 
universitet. Alumnnätverket välkomnar även personer som känner 
samhörighet och har intresse av vår verksamhet. 

RM Relationship Management, administratörsgränssnittet i NE/5, där 
administratörer kan arbeta med urval, skicka gruppmail, skapa 
evenemang med mera. Nås genom att klicka i övre högra hörnet. 

Intern användare Person i NE/5 som har tillgång till RM  
Portal Portalen är sidan som alla alumner ser. Här kan de kommunicera med 

varandra, skriva inlägg, läsa nyheter, leta efter andra alumner med 
mera.  

Urval  Resultatet av en sökning i RM. 
Dynamiskt urval  Kriterierna sparas och urvalet innehåller alla personer som matchar 

kriterierna vid varje givet tillfälle. 
Statiskt urval Resultatet från ett visst tillfälle sparas.  
Officiell grupp En officiell grupp kan tillhöra en kanal eller vara fristående. Inom en 

officiell grupp kan man sätta upp ett urval för automatiskt 
medlemskap (OBS detta måste göras av en administratör!) 

Kanal Fakulteterna är uppdelade i kanaler (Fakultetskanaler). Nya alumner 
läggs in i en viss kanal beroende på vad de studerat. En kanal är en 
officiell grupp som har tillgång till RM, vilket gör att administratörer 
kan göra urval et c inom kanalen. 

Nätverksgrupp En nätverksgrupp kan vara under en kanal, en officiell grupp eller 
bara under Lunds universitet. Nätverksgrupper kan ha beskrivningar, 
skriva på diskussionsforum, lägga ut information och 
kalenderhändelser. Nätverksgruppen kan ha en logotype.  

CRM-system Customer Relationship Management –system  

 

 
 

mailto:margareta.nordstrand@er.lu.se
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1 Inloggning 
 

1.1 Innan du loggar in 
Om du använder en Internet Explorer som webläsare måste du börja med att byta till 
Firefox eller Google Chrome. För att göra det kontakta LDC Helpdesk (046-222 90 
00).  

1.2 Användaruppgifter 
Dina användaruppgifter har skickats via e-post till dig.  

1.3 Första inloggningen 
Följ länken och instruktionen i mailet för att byta lösenord och logga in i LINK. Du är 
nu inloggad som RM-användare och har tillgång till den funktionalitet du tilldelats 
behörighet.  

1.4 Följande besök 
1. Gå till http://link.lu.se eller http://alumni.lu.se (denna länk tar dig direkt till 

portalen) 
2. Logga in med dina användaruppgifter. Som användarnamn använder du din e-

postadress och som lösenord det du valde första gången, eller eventuellt har 
ändrat till i ett senare skede.  

3. Om du glömt ditt lösenord så använd länken ”Glömt användarnamn eller 
lösenord?” vid inloggningsrutan. Följ länken och instruktionerna i det mail som 
skickas till dig.  

4. Du är nu inloggad som RM-användare och har tillgång till den funktionalitet du 
tilldelats behörighet för.  

 
Om du får problem med din inloggning kontakta den som är ansvarig för den modul du 
arbetar i. Se sidan 22 för kontaktuppgifter.  

2 Portal 

Administrera grupper och fakulteter 

2.1.0 Funktioner för gruppen 
1. Gå in på Mitt nätverk/Grupper och välj gruppen du vill administrera.  
2. Välj Redigera gruppinställningar till höger i bilden.  
3. Här kan du välja vilka funktioner som ska vara påslagna för gruppen. OBS vi 
rekommenderar inte att man klickar i Tillåt medlemmar att skapa nätverksgrupper. Det 
kan leda till en mängd tomma grupper som det är svårt att ha kontroll över.  

http://link.lu.se/
http://alumni.lu.se/
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2.1.1 Uppdatera beskrivning för fakulteten 
Beskrivningen ska ge alumnerna rätt förväntningar kring innehållet. Beskriv till vilka 
sidorna vänder sig och vilken information som kommer att finnas.  

1. Gå in på Mitt nätverk/Grupper och välj gruppen du vill administrera. Till höger i 
bilden, välj Redigera gruppinställningar.  

2. Redigera beskrivningstexten och spara. 

2.1.2 Ladda upp bannerbild eller logotyp 
Ladda upp en bild/logotyp för gruppen genom att klicka på knappen bredvid Logotyp. 
Den här bilden kommer att synas i grupplistor och överst i högerkolumnen på gruppens 
startsida.  
 

2.1.3  Bilder  
Det finns mappar för bilder för varje fakultet. Spara bilder i din fakultets mapp.  

 

2.1.4 Lägg till/ta bort gruppadministratör 
OBS! Om du vill lägga till en gruppadministratör för en fakultet/kanal så måste du 
kontakta superadministratörerna. För en undergrupp kan du redigera själv, se stegen 
nedan.  
 
1. Gå in på Mitt nätverk/Grupper och välj gruppen du vill administrera. Till höger i 
bilden, välj Hantera medlemmar.  
2. Välj en person i listan du vill göra till gruppadministratör. Om du inte hittar någon kan 
du prova att lägga till en person först.  
3. Klicka på Gör till gruppadmin till höger om personens namn för att göra personen till 
gruppadministratör  
4. Om du vill ta bort en persons rättigheter som gruppadministratör använder du länken 
Ta bort som admin som du nu kan se till höger om personens namn.  
Vi rekommenderar att du ger den nya gruppadministratören en kortare genomgång (ca 
30 minuter)av de funktioner som finns för grupper och vad personen förväntas göra.  
 

2.1.5  Bjud in alumner till gruppen 
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1. Gå in på Mitt nätverk/Grupper och välj gruppen du vill administrera. Till höger i 
bilden, välj Bjud in personer till gruppen.   
2. Klicka på Visa alla under rubriken Sök personer för att bjuda in.  
3. Nu kan du se filtreringsmöjligheter i kolumnen till höger.  
4. Använd funktionen Skriv ett personligt meddelande för att anpassa inbjudan.  
5. Klicka på Skicka inbjudan. Du får nu se en sammanfattning av de inbjudningar som 
skickats ut.  
 
OBS! Alla fakulteters kanaler har automatiska urval som knyter alumner med en viss 
utbildning (hämtas från LADOK) till en eller flera fakulteter. För en fakultet behöver du 
alltså inte själv lägga till alumner, annat än i undantagsfall, då urvalet inte hittat 
studenten på av olika anledningar. Dessa urval är uppbyggda av Superadmin och om du 
har frågor eller vill kontrollera att en viss utbildning är knyten till rätt fakultet, kontakta 
Superadmin.  
 

2.1.6 Lägg till nyhet och skicka till prenumeranter 
1. Gå in på Mitt nätverk/Grupper och välj gruppen du vill administrera Välj grupp. 
2. Välj Lägg till nyhet direkt under gruppens bild. 
3. Fyll i titel, ingress, eventuell bild och själva nyhetstexten.  
4. Kryssa i Skicka ut nyhetsbrev till prenumeranter om du vill att ett e-post utskick med 
nyheten ska göras till de som prenumererar på nyheter från denna grupp.  
5. Klicka på Lägg till 
 
 

2.1.7 Lägg till kalenderhändelse 
1. Gå in på Mitt nätverk/Grupper och välj gruppen du vill administrera. 
2. Välj Lägg till kalenderhändelse. 
3. Fyll i alla uppgifter 
4. Klicka på Lägg till 
 

2.1.8 Sök-funktionen i portalen 
I portalens sök-funktion kan du söka på namn eller nyckelord till personer, grupper, 
nyheter och evenemang. Undergrupper kommer inte att ge träff i sökningen utan man 
får först gå in på huvudgruppen och söka inifrån den.  
För att nå filtreringsmöjligheterna på personsök, klicka på förstoringsglaset vid 
sökfältet, sedan klicka på Personer och då har du filtreringsmöjligheter till höger i 
bilden.  

3 Grundfunktionalitet - Relationship Management (RM) 
 

3.1 Inloggning och tillgång till RM 
 
För att komma åt RM måste du ha ett användarkonto för RM-användare, 
portalanvändare se sid 7.  
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Gå till http://link.lu.se och logga in med dina användaruppgifter. Efter inloggning möts 
du av LINKs startsida, även kallad dashboard. Här visas en översikt över de senaste 
händelserna i systemet och aktuella uppgifter för dig.  

3.2 Hantering av personer 
RM-användare kan se, lägga till och ändra information om personer i LINK.  
 
Det finns två typer av personer i LINK: Alumn eller Person.  Alumnadministratörer 
använder vanligen typen Alumn. Vid detta val får den nya alumn-medlemmen ett 
välkomstmeddelande med instruktioner för hur man loggar in.  
Typen Person får inte detta utskick och används mest av Fundraising- och 
Mobilitetsadministratörer.  

3.2.1 Snabbsök 
1. Skriv namnet på personen du söker i rutan i övre högra hörnet i RM och klicka på 

förstoringsglaset.  
2. Leta i listan efter personen och klicka på namnet. Du hamnar i personprofilen för 

den personen.  

3.2.2 Personprofilen 
Personprofilen innehåller den samlade informationen om en person och dess relationer. 
Profilen är uppdelad i ett antal flikar med olika funktionalitet. Flikarna är Översikt, 
Kontaktuppgifter, Kategorier, Alumn, Relationer, Kontaktnoteringar, Urval, Evenemang 
och Användarinfo (endast tillgänglig för systemadministratörer). 

3.2.3 Lägg till ny alumn 
1. Bekräfta att personen har godkänt de allmänna villkoren (inkl uppgifter om PuL) 
2. Gå till Personer -> Lägg till alumn 
3. Fyll i namn och giltig e-post för personen och klicka spara och skicka ut 

registreringsuppgifter. 
4. Personen har fått ett e-post skickat till sig med en länk för att fortsätta 

registreringen. Efter fullgjord registrering kan personen logga in i portalen direkt 
som alumn. När en användare (alumn) lägger till alumner från RM så medför det 
att personen blir automatiskt godkänd oavsett annan verifieringsprocess. 

3.2.4 Gör en existerande person till alumn  
En existerande person kan bli omgjord till alumn. Kontakta SuperAdmin som har 
rättigheter att göra detta.  

3.2.5 Lägg till ny person 
1. Bekräfta att personen har godkänt dem allmänna villkoren (inkl uppgifter om 

PuL) 
2. Gå till Personer -> Lägg till person 
3. Fyll i namn och giltig e-postadress. Klicka Spara och lägg till ny eller Spara och 

gå till profil beroende på vad du vill göra härnäst.  

3.2.6 Ändra personuppgifter 
Om du inte redan befinner dig på rätt personprofil sök fram och gå till den person du vill 
ändra och/eller lägga till uppgifter för.  

1. Gå till fliken Kontaktuppgifter. 
2. Ändra och/eller lägg till uppgifterna och klicka på Spara längst ner till höger.  

http://link.lu.se/
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3.2.7 Inaktivera en person 
Ibland kan man behöva inaktivera en person av olika anledningar. Det kan bero på att 
personen inte vill ha de utskick som görs ur systemet eller att personen avlidit.  

3.2.8 Alternativ adress 
Den första hemadressen (som är markerad med en stjärna) på en person kommer att 
uppdateras via LADOK/SPAR. Om du vill lägga till en alternativ hemadress som inte 
kommer att försvinna eller bli överskriven kan du lägga den under Lägg till ytterligare 
hemadress.  Adressen med en stjärna framför sig är den som kommer att användas till 
utskick.  

3.2.9 Fax-nummer 
Fax-nummer kan sparas för en organisation men inte för en individ. Vill du spara ett fax-
nummer för en individ så lägg det som Annat telefonnummer. 

3.2.10 Markera att personen inte vill bli kontaktad 
Om du inte redan befinner dig på rätt personprofil sök fram och gå till den person du vill 
markera.  

1. Gå till fliken Kontaktuppgifter. 
2. Markera Kontakta ej bland valen för Kontaktpreferenser. 
3. Klicka på Spara längst ner till höger.  

3.2.11 Markera en person som avliden 
Om du inte redan befinner dig på rätt personprofil sök fram och gå till den person du vill 
markera.  

1. På översiktsfliken finns en länk till Markera som avliden längst ner till vänster.  
2. Följ guiden där du även kan välja att ta bort personen ur sparade statistiska val.  

3.2.12 Ta bort en person (endast superadministratörer) 
Det sista alternativet är att ta bort personen ur systemet. Det innebär att personens 
historik i uppföljningar och statistik försvinner så det här alternativet ska endast 
användas då det finns god anledning.  
 

1. Gå till fliken Översikt 
2. Klicka på Ta bort längst ner till vänster 
3. Klicka OK på frågan Är du säker på att du vill ta bort denna? 
4. Personen är nu raderad ur systemet 

 

3.3 Hantering av användare (endast superadministratörer)  
 
Superadministratörer kan lägga till nya användare i systemet, göra om existerande 
personer till internanvändare samt lägga upp nytt lösenord.   
Användare kan också själva begära att välja om sitt lösenord från länken Glömt 
användarnamn eller lösenord? på inloggningssidan. 
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3.4 Kontaktnoteringar och uppgifter 

3.4.1 Kontaktnoteringar 
Skapa en kontaktnotering på en person 
 

1.  Om du inte redan befinner dig på rätt personprofil sök fram och gå till rätt 
person och gå till fliken Kontaktnotering. 

2. Fyll i text i det stora fältet Ny kontaktnotering. Där fyller du i information om vad 
noteringen handlade om till exempel: Ringde Miranda för att informera om nya 
stödet för mentorer. Miranda var mycket intresserad. 
För exemplet välj Telefon i listan över Typ av kontakt (Står Notering ifyllt från 
början) och Studentprojekt i listan Välj samarbete. Notera att du kan välja flera 
samarbeten för en kontaktnotering. 

3. Du kan koppla en påminnelse till din kontaktnotering genom att fylla i Nästa steg. 
Fyll i när och vad du ska komma ihåg. Till exempel: 2012‐05-01(datum) ska jag 
(eller annan ansvarig) ringa tillbaka till Miranda för att diskutera ärendet mer i 
detalj (text). 

4. Spara Kontaktnoteringen och informationen under Nästa steg genom att klicka på 
Lägg till. 

5. Du kan nu se informationen under Nästa steg i listan till höger på fliken 
Kontaktnoteringar, där visas alla påminnelser och uppgifter som finns inlagda för 
personen du tittar på för denna vecka, nästa vecka och nästa månad. 

6. På instrumentpanelen i RM (Under Start/ Startsida) kan du se vilka påminnelser 
och uppgifter som du är ansvarig för denna vecka, nästa vecka och nästa månad. 

 
Följ upp ett nästa steg/påminnelse för en kontaktnotering 
 

1. Gå till instrumentpanelen (under Start/Startsida). 
2. Klicka på Följ upp vid uppgiften/påminnelsen. 
3. Du kommer nu direkt till kontaktnoteringsfliken för personen det gäller och kan 

markera uppgiften som utförd samt lägga in en ny kontaktnotering. 
 
Skapa en fristående påminnelse/lägga till en uppgift och bli påmind om detta 
 

1. Gå till instrumentpanelen och klicka på Lägg till en uppgift 
2. Lägg in en uppgift och koppla till en ansvarig person. 
3. Klicka Spara. 
4. När uppgiften är utförd klicka på Följ upp vid uppgiften/påminnelsen och följ 

instruktionerna. 
 
För att redigera en befintlig påminnelse klicka på Redigera för påminnelsen, gör 
ändringarna och klicka Spara. 

3.4.2 Snabbsök/filtrering av kontaktnoteringar 
På fliken kontaktnoteringar på personprofilen så kan du se alla kontaktnoteringar som 
finns inlagda för den personen oavsett vem som lagt in dem. Listan kan också filtreras 
för att lättare hitta en 
notering. 

1. Gå till fliken Kontaktnotering på aktuell persons personprofil. 
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2. Filtrera genom att ange ditt namn och klicka på knappen Filter till vänster om 
textfältet. Notera att du nu får upp de kontaktnoteringar du lagt in eller som 
innehåller ditt namn i listan. Du kan även filtrera på typ, t.ex. Telefonsamtal, och 
innehåll i noteringen, t. ex mentorskap. 
 

3.5 Urval och rapporter 
LINK har stor flexibilitet när det gäller att arbeta med segmenteringar och olika grupper 
av personer genom möjligheten att göra och spara urval baserade på en mängd olika 
kriterier och kombinationer. 

3.5.1 Gör ett urval med alla interna användare 
1. Klicka Personer -> Gör urval 
2. På fliken Kriterier fyll  i den information du vill basera din utsökning på.  
3. Klicka Spara kriterier och visa resultat 
4. Du har nu ett urval som innehåller alla personer som uppfyller dina kriterier. 

3.5.2 Spara personurval 
En RM-användare kan spara olika urval för att till exempel enkelt ta fram 
återkommande månadsrapporter eller skicka ut information. Sparade urval kan vara 
personliga eller gemensamma, det vill säga tillgängliga för övriga interna användare. Ett 
urval av personer kan sparas som ett statiskt urval (resultatet sparas) eller ett 
dynamiskt urval (kriterierna sparas och urvalet innehåller alla personer som matchar 
kriterierna vid varje givet tillfälle). 
 
Sök fram person/personer och spara ett urval 
 

1. Gör en sökningen enligt instruktionerna ovan. 
2. Klicka på fliken Spara som 
3. Fyll i namn och beskrivning för din sökning samt välj Personligt eller Gemensamt i 

listan över Synlighet. 
4. Klicka på Spara 
5. Gå till Personer -> Personurval och välj antingen Personliga Urval eller 

Gemensamma Urval 
6. Klicka på önskat sökning och få fram resultatet baserat på det sparade urvalet. i 

listan ser du vilken typ av urval, antal personer i urvalet, när det skapades och 
har möjlighet att ta bort urvalet. 

 
Om du gör en förfinad utsökning/ändrar urvalskriterierna i ett sparat urval och vill 
spara det nya urvalet utan att förlora det tidigare sparade kan du göra så genom att 
klicka på knappen Spara som kopia på fliken Spara som.  
 
Alla gemensamma urval kan bli låsta. Det kan göras av alla administratörer, inte bara 
skaparen av urvalet. Låsningen kan bara tas bort av den som gjort låsningen. Försök 
begränsa användningen av denna funktionalitet. Kan urvalet i stället sparas som ett 
personligt urval?  

3.5.3 Skapa urval av personer utifrån personID:n eller e‐post 
1. Klicka Personer ‐> Gör urval 
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2. Klicka på fliken Statiska kriterier. Här kan du skapa statiska urval genom att lägga 
till enskilda personer från en lista eller genom att klistra in PersonID:n eller 
e‐postadresser. Välj Email, Personnummer eller PersonID i listan Skapa nytt 
statiskt 
urval beroende på vilken typ av information du har. 

3. Klicka på Skapa statiskt urval. Gå genom listan och se så att det stämmer.  
4. Klicka på fliken Spara som 
5. Fyll i namn och beskrivning för din sökning samt välj Personligt eller Gemensamt i 

listan över Synlighet. 
5. Klicka på Spara 

3.5.4 Behandla personurval och skapa rapporter 
Som standard kan man från denna sida skicka mail och ladda ner information om 
personerna till olika rapporter. Man kan också göra en kontaktnotering på alla 
personerna i urvalet. 
 
Sök fram person och behandla urval 
 

1. Gör ett nytt urval eller gå till ett urval du sparat tidigare (Personer ‐> 
Personurval) 

2. Gå till fliken Behandla urval. 
3. Ladda ner information om personerna genom att klicka på några rapporter under 

Personer och användare eller under eller listor för vanliga utskick under Utskick. 
För information om länken Skicka E-post  se 2.6.2 nedan.  

 
Rapporter över kontaktnoteringar med personer i urvalet 
 

1. Gör ett nytt urval eller gå till ett urval du sparat tidigare (Personer ‐> 
Personurval) 

2. Gå till fliken Behandla urval. 
3. Klicka på Kontaktnoteringar med personer i urvalet 
4. Du kommer nu till ett rapportverktyg för kontaktnoteringar. Här kan du filtrera 

kontaktnoteringarna på när de skapades, vilken typ av kontakt det gäller och 
vilket samarbete de tillhör. Välj t.ex. Telefon i listan Typ av kontakt och klicka på 
filtrera. 

5. Du kan också välja att gruppera kontaktnoteringarna antingen på RM-användare, 
det vill säga de som lagt in kontaktnoteringarna eller på kontaktade personer. 
Välj grupperingskriterium i listan Gruppera på. 

6. När du är nöjd med rapporten klicka på Skriv ut uppe till höger i sidan. Notera att 
detta öppnar ett nytt fönster/flik och du får en utskrift utan alla menyer och 
knappar.  

 
Rapporter över kontaktnoteringar av personer i urvalet 
 

1. Gör ett nytt urval eller gå till ett urval du sparat tidigare (Personer ‐> 
Personurval) 

2. Gå till fliken Behandla urval. 
3. Klicka på Kontaktnoteringar av personer i urvalet 
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4. Du kommer nu till ett rapportverktyg för kontaktnoteringar där de 
kontaktnoteringar personerna i urvalet ansvarar för. Här kan du filtrera 
kontaktnoteringarna på när de skapades, vilken typ av kontakt det gäller och 
vilket samarbete de tillhör. Välj t.ex. Telefon i listan Typ av kontakt och klicka på 
filtrera. 

5. Du kan också välja att gruppera kontaktnoteringarna antingen på RM-användare, 
det vill säga de som lagt in kontaktnoteringarna eller på kontaktade personer. 
Välj grupperingskriterium i listan Gruppera på. 

6. När du är nöjd med rapporten klicka på Skriv ut under rubriken. Notera att detta 
öppnar ett nytt fönster/flik och du får en utskrift utan alla menyer och knappar.  

 
Gruppkontaktnoteringar 
 

1. Gör ett nytt urval eller gå till ett urval du sparat tidigare (Personer ‐> 
Personurval) 

2. Gå till fliken Gruppkontaktnoteringar. 
3. Här kan du lägga en gemensam kontaktnotering för alla personer i urvalet. 

Kontaktnoteringen syns sedan både i denna flik och på varje persons profil. Fyll i 
kontaktnoteringen precis som för en enskild person (se 2.4) och klicka på Lägg 
till. 

3.5.5 Utskick via post 
Om en alumnprofil är märkt ”Kontakta ej vid massutskick POSTALT” så ska de inte 
komma med i post-listor. Men när du använder rapporter från fliken Behandla urval 
måste du vara försiktig. Adresserna till de alumner som är markerade som ”kontakta ej 
vid massutskick POSTALT” kommer ändå dyka upp i Personer och användare-
rapporterna.  Använd i stället rapporterna under Utskick så får du inte med personer 
som är blockerade från massutskick.  

 
 
 
 
 
 
Använd 
inte 
 
 
 
 
 
Använd  
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3.6 E-post 

 

3.6.1 Skicka e‐post 
1. Gå till E-post ‐> Skicka nytt e‐post 
2. Du är nu i e-postguiden. Per automatik väljs standardmallen, klicka på andra 

tillgängliga mallar till höger.  
3. Klicka i fältet Lägg till person, och välj personen du vill skicka mejl till. Klicka på 

det gröna plusset till höger om fältet. Personen syns nu i grönt i fältet Mottagare. 
Fortsätt att lägga till personer tills du fått med alla du vill skicka till.  

4. Klicka Nästa. 
5. Ersätt Skriv din text här i redigeraytan med det du vill skicka.  
6. Klicka Nästa. 
7. Du kan nu göra ett testutskick av mailet till en adress som du anger under 

Provutskick till höger. Uppmärksamma att du då ska använda knappen Skicka 
direkt under fältet du nyss fyllt i adressen i och inte knappen Starta utskick längst 
ner.  

8. Om du är nöjd med hur mejlet ser ut klicka Starta utskick annars klicka 
Föregående och fortsätt redigera tills du är nöjd.  

 

 
OBS Arbeta på högra sidan, inte i själva e-post-fönstret! 

 

3.6.2 Skicka e-post från ett urval 
1. Gör ett nytt urval eller gå till ett urval du sparat tidigare (Personer ‐> 

Personurval) 
2. Gå till fliken Behandla urval och klicka på Skicka e‐post. 
3. Följ guiden och gör ett utskick, samma steg som under 2.6.1 ovan.  
4. Du kan här också lägga till extra personer eller e‐postadresser till mottagarlistan 

genom att använda Lägg till person och Lägg till e‐post till höger i de första två 
stegen i guiden.  
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3.7 Hantering av företag och organisationer 
RM-användare kan se, lägga till och ändra information om organisationer i LINK.  

3.7.1 Snabbsök 
1. Skriv namnet på personen du söker i rutan i övre högra hörnet i RM och klicka på 

förstoringsglaset.  
2. Välj fliken Organisationer på sökresultat sidan och leta i listan över träffar 
3. Klicka på organisationen för att komma till organisationsprofilen. 

3.7.2 Organisationsprofilen 
Organisationsprofilen innehåller den samlade informationen om en organisation och 
dess relationer. Profilen är uppdelad i flikar med olika funktionalitet. Basflikarna är 
Översikt, Redigera, Kategorier, Mobilitet, Relationer, Anställda, Urval och 
Kontaktnoteringar. 

3.7.3 Lägg till ny organisation  

Organisationer behöver inte godkänna de allmänna villkoren utan kan läggas in 
fritt.  Däremot måst personer som tillhör organisationen godkänna de allmänna 
villkoren 

1. Gå till Organisationer ‐> Lägg till organisation 
2. Fyll i namn och klicka Spara & gå till profil 

3.7.4 Ändra organisationsuppgifter 
Om du inte redan befinner dig på rätt organisationsprofil sök fram och gå till den 
organisa du vill ändra och/eller lägga till uppgifter för.  

1. Gå till fliken Redigera. 
2. Ändra/lägg till information och klicka på Spara längst ner till höger. 

3.7.5 Koppla kontaktpersoner 
Du kan koppla personer som anställda på en organisation, de visas i listan på 
organisationsprofilen under fliken Anställda. 

1. Om du inte redan befinner dig på rätt personprofil sök fram och gå till den person 
du vill koppla till en organisation.  

2. Gå till fliken Kontaktuppgifter. 
3. Sök upp organisationen du vill koppla personen till i fältet Kopplad organisation 

och klicka på Spara. Personen kommer nu att synas på fliken Anställda på 
organisationsprofilen.  

3.7.6 Kontaktnoteringar och uppgifter 
Kontaktnoteringar kan inte kopplas direkt till en organisation utan på fliken 
Kontaktnoteringar på en organisationsprofil så kan du se och filtrera alla 
kontaktnoteringar för de personer som är kopplade till organisationen. 
 
 
 
 



19 
 

3.8 Evenemangshantering, Grundfunktionalitet 
 
Med evenemangsmodulen kan du som evenemangsadministratör hantera både stora 
och små evenemang. Evenemangen kan vara riktade mot portalmedlemmar och kräva 
inloggning för tillgång till anmälningssidan eller vara öppna för alla. 

Du hittar evenemang under rubriken Evenemang i menyn i RM. 

3.8.1 Skapa ett evenemang 
1. Gå till Evenemang -> Lägg till evenemang 

2. Fyll i titeln i fältet för evenemangets namn och välj startdatum. 

a. Nu väljer du vilket språk du vill att evenemanget ska var på. 

3. Klicka på Nästa 

4. Nu kan du välja att redigera de fält du vill ha på evenemangssidan. 

Evenemangsmodulen föreslår de vanligaste fälten. Du kan välja att vänta och 

redigera fälten senare. Nedan finns mer information om att hantera fält. 

5. Klicka Spara för att spara evenemanget och komma till evenemangets 

översiktsflik. 

 

3.8.2 Skapa anmälningsformulär 
När du vill bestämma vilken information deltagarna ska fylla i när de anmäler sig går du till 

fliken Anmälningsfält.  

Fälttypen Personfält är speciell, informationen från fälten går att synkronisera med personens 

profil i LINK och blir automatiskt ifyllda om personen är inloggad när de går till en 

anmälningssida. Personfälten förnamn, efternamn och e-post ska alltid vara med i 

anmälningsformuläret. 

3.8.3 Lägg till anmälningsfält 
Om du inte redan är inne på ett evenemang så gå till Evenemang -> Evenemang och välj 

evenemangen du vill jobba med ur listan. 

1. Gå till fliken Anmälningsfält. Notera varningen längst upp på sidan som påminner 

om att du ska vara försiktig med att ändra anmälningsfält om du redan har en 

aktiv anmälningssida och anmälda deltagare. 
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2. Välj Fälttyp=Personfält under rubriken Nytt fält till vänster. Notera att redigera 

länkarna och pilknapparna i listan till höger stängs av medan du lägger till ett 

nytt fält. 

3. Till exempel välj Ort, hem i listan Personfält 

4. Klicka på Lägg till 

5. Nu har du lagt till fältet Ort, hem sist i listan över anmälningsfält.  

6. Du kan lägga till så många fält som du vill. 

7. Klicka på Spara längst ner till höger för att spara anmälningsfälten. Notera 

varningen vid Spara-knappen som talar om att du gjort förändringar av 

anmälningsfälten som inte är sparade. 

3.8.4 Redigera och ta bort anmälningsfält. 
Om du inte redan är inne på ett evenemang så gå till Evenemang -> Evenemang och välj 

evenemangen du vill jobba med ur listan. 

 
1. Gå till fliken anmälningsfält 

2. Till höger i listan över fält ligger knappar för redigering. 

a. Klicka på pil upp bredvid fältet för att flytta det ovanför andra fält. 

b. Klicka på Redigera bredvid fältet och kryssa ur rutan Obligatoriskt. Klicka 

därefter på knappen Uppdatera. 

c. Klicka på det röda krysset bredvid fältet för att ta bort det. 

3. Klicka på Spara längst ner till höger för att spara ändringarna av 

anmälningsfälten. 

3.8.5 Skapa anmälningssida  
Anmälningssidan består förutom sidrubriken av tre delar; Informationstext, 

anmälningsformulär och om du vill en lista över anmälda deltagare. 
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3.8.6 Ändra inställningar för anmälningssida 
Om du inte redan är inne på ett evenemang så gå till Evenemang -> Evenemang och välj 

evenemangen du vill jobba med ur listan. 

 
1. Gå till fliken Anmälningssida 

2. Fyll i fältet Max antal anmälningar, detta göra att anmälningssidan automatiskt 

stängs när det finns max antal bekräftade anmälningar. För att detta ska fungera 

helt automatiskt så behöver du klicka i autobekräfta anmälningar eller välja att 

konfigurera evenemangsmodulen så att även anmälningar som inte är bekräftade 

räknas. 

3. Fyll i dagens datum i fältet Anmälningssida, öppen fr.o.m.  
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4. Klicka i rutorna Aktivera publik anmälningssida, Autobekräfta anmälningar och 

Visa bekräftade anmälningar i tillämpliga fall.  

3.8.7 Redigera informationstexter 
Det finns tre olika informationstexter 

 ingress som innehåller information om evenemanget, 

 bekräftelsetext som ersätter ingressen när en person har skickat in sin anmälan 

och  

 stängd text som visas istället för anmälningsformuläret när till exempel 

anmälningstiden gått ut eller evenemanget är fulltecknat. 

 
Notera att standardtexterna innehåller taggar på formen ##Tagnamn##. Dessa ersätts 

automatiskt med information som matats in när anmälningssidan visas eller när mejl 

skickas. Standardtaggar för evenemang är: 

 ##EventName## - Evenemangets namn 

 ##EventCompleteTime## - Evenemangets start- och slutdatum inklusive tid. 

 ##EventLocation## - Evenemangets plats 
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Om du inte redan är inne på ett evenemang så gå till Evenemang -> Evenemang och välj 

evenemangen du vill jobba med ur listan. 

1. Gå till fliken Anmälningssida 

2. Klicka i textrutan för ingress. Notera att du nu får tillgång till 

textredigeringsverktyg. 

3. Lägg till texten i ingressen. 

4. Klicka på Spara längst ner till höger. 

Om du vill se hur anmälningssidan ser ut kan du gå till fliken Översikt och klicka på den blå pilen 

bredvid portal-länk under Länkar till anmälningssida. 

3.8.8 Redigera E-postbekräftelse 
Du kan välja att systemet automatiskt ska skicka ut en bekräftelse på anmälan via mejl. Mejlet 

innehåller förutom den redigerbara texten också personens anmälan. Om du valt att kryssa i 

Autobekräfta anmälningar så skickas mejlet så snart en person har anmält sig annars skickas 

mejlet när du som evenemangsadministratör har ändrat status på en anmälan till bekräftad. 

 
Om du inte redan är inne på ett evenemang så gå till Evenemang -> Evenemang och välj 

evenemangen du vill jobba med ur listan. 

1. Gå till fliken Anmälningssida 

2. Kryssa i Skicka bekräftelse via e-post. Notera att du nu kan se och redigera texten i 

mejlet. 

3. Lägg till texten. Kopiera även över informationen om evenemangets tid och plats 

från ingressen. 

4. Klicka Spara längst ner i högra hörnet. 

3.8.9 Hantera anmälningar 
På evenemangets översiktsflik kan du se en sammanfattning över inkomna anmälningar och 

deras status. Du hanterar anmälningar på fliken anmälningar. 
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3.8.10 Lägg till en anmälan manuellt  
Om du inte redan är inne på ett evenemang så gå till Evenemang -> Evenemang och välj 

evenemangen du vill jobba med ur listan. 

1. Klicka på Lägg till anmälan, längst upp i högra hörnet. 

2. Klicka i rutan Välj person. Börja skriva namnet för att enklare hitta personen i 

listan. När du valt personen kommer anmälningsformulärets personfält att fyllas 

i med uppgifterna från sin personprofil. 

3. Fyll i kompletterande uppgifter i anmälningsformuläret. Notera att det är samma 

formulär som på anmälningssidan och att även du som 

evenemangsadministratör måste fylla i alla obligatoriska fält. 

4. Klicka på Skicka 

3.8.11 Redigera en anmälan 
Om du inte redan är inne på ett evenemang så gå till Evenemang -> Evenemang och välj 

evenemangen du vill jobba med ur listan. 

1. Gå till fliken Anmälningar 

2. Klicka på [Visa] bredvid anmälan som du vill redigera. 

3. Du kan nu se vilken information som var fyllt i när personen anmälde sig. Klicka 

på fliken Redigera. 

4. Ändra vad behövs ändringen och klicka på Spara.  

5. Klicka på länken Evenemang: [Evenemangs titel] för att komma tillbaka till 

evenemanget. 
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2.8.12 Koppla en anmälan till en personprofil i LINK 
Man har behov av detta om en person som finns i LINK går till den publika anmälningssidan för 

evenemanget och anmäla sig med annan e-post adress än vad som finns i personens profil i 

LINK. Om en person anmäler sig med en e-post adress som finns i LINK så kopplas anmälan 

automatiskt till den personprofilen. Adressen till den publika anmälningssidan hittar du på 

evenemangets översiktsflik.  

Om du inte redan är inne på ett evenemang så gå till Evenemang -> Evenemang och välj 

evenemangen du vill jobba med ur listan. 

1. Gå till fliken Anmälningar 

2. Klicka på ikonen för koppla till personprofil bredvid den anmälan du vill koppla 

3. Välj person du vill koppla till under rubriken Välj person. LINK kommer att 

föreslå en person baserat på informationen i anmälan men du kan också välja 
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person ur listan sök person. 

Notera att du kan se hur informationen i anmälan skiljer sig från informationen i 

profilen för den person du valt att koppla till. 

4. Klicka på knappen Koppla och fortsätt 

5. Klicka på länken till Evenemanget: [Evenemangs titel] längst upp på sidan för att 

komma tillbaka till evenemanget. 

 

3.8.13 Synka information från en anmälan till en personprofil i LINK 
 Om du inte redan är inne på ett evenemang så gå till Evenemang -> Evenemang och välj 

evenemangen du vill jobba med ur listan. 

 
1. Gå till fliken Anmälningar 

2. På anmälningar som innehåller information i personfält som inte är lika som i 

den kopplade personprofilen visas en flagga i formen av en triangel med ett 

utropstecken. För muspekaren över den och välj Synka profil. 

3. Nu kan du välja vilken information du vill behålla. Klicka i rutorna vänster för att 

föra över informationen från anmälan till personprofilen. 

4. Klicka på Spara 
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3.8.14 Ändra status på en anmälan 
 Om du inte redan är inne på ett evenemang så gå till Evenemang -> Evenemang och välj 

evenemangen du vill jobba med ur listan. 

1. Gå till fliken Anmälningar 

2. Markera anmälan och klicka på Ändra status på markerade anmälningar uppe till 

höger i listan. 

3. Välj lämplig status. 

3.8.15 Skicka e-post till anmälningar med en viss status. 
Om du inte redan är inne på ett evenemang så gå till Evenemang -> Evenemang och välj 

evenemangen du vill jobba med ur listan. 

 

1. Gå till fliken Anmälningar 

2. Klicka i på listan under Status eller Betalat eller Deltog eller Anmälningsdatum 

och välj alternativet du vill ha. 

3. Klicka på Markera alla 

4. Klicka på [Välj] uppe till höger i listan och välj Skicka e-post till markerade. 

5. Du är nu i e-post flödet och kan fortsätta och redigera och skicka mejlet. I fältet 

mottagare kan du se vilka du valt att skicka till. 
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3.8.16 Ta ut en rapport över anmälningar 
Om du inte redan är inne på ett evenemang så gå till Evenemang -> Evenemang och välj 

evenemangen du vill jobba med ur listan. 

1. Gå till fliken Anmälningar 

2. Klicka på [Välj] uppe till höger i listan och välj Exportera alla anmälningar. 

3. Välj att öppna rapporten i Excel. 

4. Nu kan du arbeta vidare med anmälningarna i Excel 

3.8.17 Ta bort ett evenemang 
Det är möjligt för alla som har tillgång till RM-modulen att ta bort ett evenemang genom 
att klicka på Ta bort längst till höger i listan över evenemang. För att förhindra att någon 
annan råkar ta bort ditt evenemang, registrera dig själv som gäst i evenemanget. Då kan 
inte evenemanget tas bort förrän alla anmälningar är borttagna.  

3.8.18 Fundraising special-evenemang 
Fundraising kommer att skapa ”dummy” evenemang så att andra RM-användare kan se 
att det kommer att ske ett evenemang, men det kommer inte att innehålla något.  
 

4.0 Mobilitet 

4.1 Skapa ett nytt avtal 
Grunden för all mobilitetshantering i systemet är avtalen som för att kunna nominera 
och ta emot studenter är det viktigt att avtalen läggs in och hålls uppdaterade.  

4.1.1 Kontrollera om organisationen finns i LINK 
Innan du lägger in ett nytt avtal i LINK måste du först kontrollera om organisationen 
(partneruniversitetet eller företaget) genom att göra en sökning. Om informationen inte 
redan finns i LINK måste du lägga till den (se sidan 5 för instruktioner). 

4.1.2 Kontrollera om kontaktpersonerna finns i LINK 
Du måste kontrollera om de personer vid partnerorganisationen som ska kopplas till 
avtalet, det vill säga personer med rollerna ”Agreement contact”, ”Student contact in” 
och ”Student contact out” finns eller om de behöver läggas till (se sidan xx för 
instruktioner). 
 
Dessa tre roller är obligatoriska att ange för alla avtal, men du kan välja att koppla 
ytterligare personer till avtalet om du vill. I vissa fall har en person flera av rollerna.  Om 
så är fallet anger du den personen i samtliga fält. (se sidan 9) . Om du vill hålla reda på 
vem som skriver under avtalet, och få det ifyllt i en Erasmus+mall kan du lägga till den 
personen i systemet och sedan välja den under rubriken ”Signatory”, på avtalet.  
 

 

4.1.3 Lägg till avtal 
 



29 
 

När du lagt in alla personer, eller kontrollerat att de redan finns med i systemet går du 
till vänstermenyn och klickar på ”Avtal”. 
 

 
 
Klicka sedan på ”Skapa nytt avtal”. 
 

4.1.4 Fyll i grunduppgifter 
 

 
 
När du skriver de första bokstäverna i organisationsnamnet får du förslag på vilken 
organisation du vill ange. Välj rätt namn i listan. Alla organisationsnamn anges på 
engelska i LINK. Om du vill ange namnet på orginalspråk (t ex för att det ska skrivas ut i 
mallen för avtalet) kan du fylla i det i rutan ”Partners namn enligt avtalet”.  
 
På samma sätt som för organisationen väljer du namn på de kontaktpersoner som finns 
för avtalet (Agreement Contact, Contact In och Contact Out).  
 
Om organisationen eller personen du vill lägga till saknas måste du lägga till dem, se 
sidorna x och y.  



30 
 

 
Avtalsnumret skapas automatiskt, men du behöver själv ange diarienummer, om du har 
ett sådant knutet till avtalet.  
 
Du måste ange start- och slutdatum för avtalet. Om avtalet gäller till och med ett visst 
läsår anger du 15 juni det läsåret som slutdatum. Om avtalet istället är giltigt till och 
med ett kalenderår anger du 31 december det året som slutdatum. 
 
På ”Årstyp, inresande” anger du om partneruniversitetet skickar helårsstudenter på 
läsår, eller kalenderår.  
  
”Mobilitetsår definieras som” är motsvarande fält för utresande studenter. Det berättar 
för systemet om en utbytesplats angiven som helår ska annonseras som kalenderår (t ex 
2015) eller läsår (t ex 2015/16) för studenterna. 
 
Informationen är viktig för att systemet ska kunna räkna avtalsbalans på rätt sätt. 
 
”Faktor, sommartermin” behöver bara ändras om avtalet innefattar utbyte av 
sommarkursstudenter. Om sommarutbyte finns måste du justera faktorn så att det 
stämmer med vad som är överenskommet. Vanligen kan man byta en terminsplats mot 2 
eller 3 sommarplatser. Faktorn blir då 1:2 eller 1:3. 
 
 

 
 
I fältet ”Påminnelse vid avtalets utgång, Skicka påminnelse till” bör du ange den person 
som är ”Avtalsansvarig”. Standardinställningen är att en påminnelse skickas till den 
angivna personen 9 månader innan avtalet löper ut, för att ge både LU och 
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partnerorganisationen tillräckligt med tid att diskutera och genomföra 
förnyandet/avslutandet av avtalet.  
 

4.1.5 Fyll i mobilitetsdata 
 
Efter att du lagt in grunduppgifterna om avtalet fortsätter du med att ange information 
om mobiliteten som avtalet omfattar. Klicka på fliken ”Mobilitet”.  
 

4.1.5.1 Skapa mobilitetskomponenter 
Mobilitetskomponenterna ligger till grund för vad som syns när avtalet finns utlyst för 
både in- och utresande studenter. Du måste göra en ny ”mobilitetskomponent” för varje 
del av mobiliteten, t ex en för ”Student Mobility for Studies”, en för ”Student Mobility for 
Internship”, en för ”Staff Mobility for Teaching” och en för ”Staff Mobility for Training” 
om alla varianterna ingår i avtalet. 
 

4.1.5.1.1 Fyll i grunddata 

 
 
Klicka på ”Lägg till”. Du får då fram nedanstående vy över en ”mobilitetskomponent”, 
där du kan lägga in siffror för mobiliteten.  
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Om det i avtalet finns skilda mobilitetsiffror för studenter på grundnivå respektive 
avancerad nivå, måste dessa läggas in som två olika mobilitetskomponenter. Om antalet 
platser istället anges för grundnivå och avancerad nivå tillsammans räcker det att du 
skapar en gemensam mobilitetskomponent för dessa.  
 
Om du lägger in ett Erasmus+avtal anger du det studieområde som anges på avtalet. Om 
du lägger in ett annat avtal anger du studieområdet som fritext i rutan nedanför.  För 
universitetsövergripande avtal skriver du ”University-wide”. 
 
Informationen i den ruta du fyllt i kommer att visas för utresande studenter när du 
utlyser avtalet.  
 
I rutorna ”In” och ”Längd” kan du skriva in siffror som avser Erasmus+avtal. Tänk på att 
längd anges som totalt antal månader för alla personer som avses. Se tabellen nedan. 
 
Tabell för att ange mobilitet i månader: 
1 vecka = 0,25 
2 veckor = 0,5 
3 veckor = 0,75 
4 veckor = 1 
1 termin = 5 
1 läsår/kalenderår = 10 
 
Om du lägger in ett annat sorts avtal fyller du istället i rutan ”Totalt antal 
terminsplatser”. 
 
Glöm inte att du måste lägga in siffror för både inkommnade (till LU) och utresande 
(från LU). 
 
Därefter anger du vilka undervisningsspråk som finns på partneruniversitetet, 
respektive LU. 
 
Du måste också ange om språknivå är rekommenderad eller obligatorisk. För 
Erasmus+avtal anges språkkraven i formen A1 osv, medan man för andra avtal anger 
dem som fritext. 
 
Det finns också en kommentarsruta där du t ex kan ange om språkkraven varierar 
mellan grundnivå och avancerad nivå.  
 

4.1.5.1.2 Fyll i aktuella mobilitetssiffror 
För att avtalet ska kunna tas med i en utlysning måste du ange hur många platser som 
ska utlysas för studenterna. Du kan välja att specificera om det är ett visst antal platser 
för en viss termin, eller om platserna är ”unspecified”. Om du fyller i 1 plats som 
unspecified kommer studenterna få både alternativet vårtermin och hösttermin. Om du 
fyller i minst 2 platser som ”unspecified” kommer även alternativet helår att visas för 
studenterna i utlysningen. Årtalet du fyller i avser antingen ett kalenderår (då 2014 = 
2014) eller ett akademiskt år (då 2014 = 2014/15). 
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Exempel 1: 
Om du fyller i årtalet 2014, minst 2 ”unspecified” platser, och i avtalsfliken har valt att 
mobilitetsår definieras som akademiskt år kommer följande alternativ med på ansökan: 
 
Autumn 2014, Spring 2015, Academic Year 2014/15. 
 
Exempel 2: 
Om du fyller i årtalet 2014, minst 2 ”unspecified” platser, och i avtalsfliken har valt att 
mobilitetsår definieras som kalenderår kommer följande alternativ med på ansökan: 
 
Spring 2014, Autumn 2014, Calendar Year 2014 
  
Klicka på ”Spara” när du är färdig. Du kommer då tillbaka till nedanstående vy, där du 
antingen kan välja att lägga till fler mobilitetskomponenter, eller gå vidare till fliken 
”Info Sheet”. 

 

4.2 Information sheet 
Till varje avtal finne ett information sheet. Publicerade info sheet är tillgängliga i det 
utlysningar där avtalet ingår. Du kan välja att antingen fylla i informationen själv eller be 
partneruniversitet att göra det. Du hittar information sheet under fliken ”Info Sheet” på 
varje avtal.  
 
Notera att vissa fält endast är synliga för LU-administratörer och inte för partners och 
att vissa fält inte visas för studenten.  Som LU-administratör kan du se alla fällt.  
 

4.2.1 Uppdatera Information sheet 
Under fliken ”Info Sheet” kan du välja om du själv vill uppdatera informationen eller om 
du vill skicka ett mail till en kontaktperson på partneruniversitetet och be att hen fyller i 
det. Du kan välja om du vill använda ett standardmeddelande eller om du vill skriva ett 
eget meddelande. Det inkluderas automatiskt, oavsett vilken typ du väljer, en länk och 
en accesskod så att partnern lätt kan logga in. Om du av någon anledning vill ge partnern 
koden utan att behöva skicka mailet hittar du den till höger på fliken. 
 
Klicka på ”Redigera/Visa Info Sheet” för att komma till portalen för partneruniversitet.  
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Om du vill få en förhandstitt på Info sheet klickar du på ”Preview your info sheet here”. 
Om du vill fylla i, eller ändra, information klickar du på ”REDIGERA INFO SHEET”. 
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Några uppgifter hämtas automatiskt från avtalet, och andra fyller 
du/partneruniversitetet i. Observera att fälten inte är tvingande, utan att du eller 
partneruniversitetet fyller i det ni tror att du själv eller studenterna har nytta av att veta. 
 
Det går också bra att ladda upp Fact sheets eller andra användbara dokument från 
partneruniversitetet.  
 
OBS! Du måste klicka i ”Publish Info Sheet” strax ovanför ”Save”-knappen för att info 
sheet ska vara tillgängligt i en utlysningsomgång. 

 

4.2.2 Tillgång till Information sheet efter utlysningen stängt 
När utlysningssidan stängt försvinner länkarna till Information Sheet, men om man av 
någon anledning behöver ge t ex studenten tillgång till det går du till fliken ”Info Sheet” 
på avtalet, klickar på ”Redigera/Visa Info Sheet” för att komma till portalen för 
partneruniversitet. Klicka sedan på ”Preview your info sheet here”. Länken kan du sedan 
skicka vidare.  

 

4.3 Skapa utlysningsomgång 
 

4.3.1 Skapa utlysningsomgång för utresande studenter 
I vänstermenyn klickar du på Mobilitet -> Utlysningsomgångar.  

 

 
 
Klicka sedan på ”Lägg till utlysningsomgång”.  
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Som ”Ansvarig för utlysningen” väljer du den del av LU som håller i utlysningen, såsom 
en institution, centrumbildningar, fakultet eller Externa relationer. 
 
I fältet  ”Utlysningstermin” anger du om utlysningen är öppen under en höst- eller 
vårtermin. Tänk på att det inte anger när utbytet äger rum.  
 
Som utlysningsår anger du det år du skapar utlysningen.  

 
”Utlysningsnummer” används för att flera olika utlysningar som skapas samma år och 
termin, av en viss utlysningsansvarig enhet (institution/fakultet/USV/ER) ska kunna 
skiljas åt.  
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Varje utlysningsansvarig enhet kan skapa upp till 4 utlysningar per termin och år. Den 
första utlysningen en viss termin och år anges som nummer 1.  
 
Utlysningskoden skapas automatiskt av systemet och baseras på informationen du 
angav i stegen ovan. 
 
Om du vill inkludera institutionsavtal i en fakultetsutlysning måste du klicka ”Ja”.  
 
Klicka sedan på ”Skapa nytt” 

 

 
 
 
Du anger nu mellan vilka datum utlysningsomgången är öppen för ansökningar från 
utresande studenter. 
 
En lista över aktiva avtal där du fördelat platser visas. Lägg märke till att samma avtal 
finns med flera gånger i listan om du vid fördelningen av platserna angett att studenter 
har flera valmöjligheter för avtalet, t ex kan söka hösttermin, vårtermin eller helår. 
 
Om du har olika antal platser för studener på grundnivå och avancerad nivå kommer 
även dessa att visas på olika rader. 
 
Om du har fått ett visst antal platser från ett universitetsövergripande avtal kommer 
dessa att visas automatiskt i listan. 
Om du vill inkludera samtliga aktiva avtal och samtliga mobilitets-komponenter i 
utlysningsomgången klickar du i rutan till vänster på rubrikraden. Annars kan du 
markera, eller avmarkera varje enskilt avtal eller mobilitetskomponent. 
Du har också möjlighet att ange en kommentar som kommer att visas högt upp på 
ansökan. En rekommendation är att du t ex anger vems utlysningsomgång det är, och 
hur många sökalternativ du beaktar. 
Om du inte klickar på spara kommer utlysningsomgången få statusen ”utkast” eller 
”draft”. Du kan då återkomma och göra justeringar senare.  
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När du klickat ”Spara” är utlysningsomgången aktiv, men öppnar inte för ansökningar 
förrän angivet datum.  

 

4.3.1.1 Justera utlysningsomgång för utresande studenter 
Även i en utlysningsomgång som är öppen för ansökan kan du lägga till och ta bort 
universitet och mobilitetskomponenter, samt ändra kommentaren som visas på 
ansökan. Så fort en student sökt till ett universitet går det dock inte att plocka bort ett 
avtal eller en komponent längre. För att göra justeringar klickar du på ”Visa”. 
Om du istället klickar på ”Publik vy” kan du se hur ansökan som hör till utlysningen ser 
ut.  

4.3.1.2 Utlysningslänken  
För att komma åt länken till din utlysning går du till ”Utlysningsomgångar” letar fram 
din utlysning och klickar på ”Publik vy”. Den URL du hamnar på är den länk du ska göra 
tillgänglig för de som ska komma åt ansökan. Tänk på att själva ansökan inte öppnar 
förrän det datum du valt när du skapade ansökan. Du kan alltså publicera länken på 
webben tidigare, men det går inte att göra en ansökan förrän systemet öppnar. 
 

4.3.2 Skapa utlysningsomgång för inresande studenter 
I menyn till vänster klickar du på Mobilitet -> Inresande 
 

 
 
För att skapa en ny utlysning så klickar du på plustecknet till höger. På den nya vyn ska 
du fylla i information som ligger till grund för utlysningskoden.  
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Som ”Ansvarig för utlysningen” väljer du den del av LU som håller i utlysningen, såsom 
en institution, centrumbildningar, fakultet eller Externa relationer. 
 
I fältet  ”Utlysningstermin” anger du om utlysningen är öppen under en höst- eller 
vårtermin. Tänk på att det inte anger när utbytet äger rum.  
 
Som ”Utlysningsår” anger du det år du skapar utlysningen.  

 
”Utlysningsnummer” används för att flera olika utlysningar som skapas samma år och 
termin, av en viss utlysningsansvarig enhet (institution/fakultet/USV/ER) ska kunna 
skiljas åt.  

 
Varje utlysningsansvarig enhet kan skapa upp till 9 utlysningar per termin och år. Den 
första utlysningen en viss termin och år anges som nummer 1.  
 
Under ”Utlysningstyp” väljer du om utlysningen är för utbytesstudenter eller study 
abroad-studenter.  
 
Utlysningskoden skapas automatiskt av systemet och baseras på informationen du 
angav i stegen ovan. 
 
Om du vill inkludera institutionsavtal i en fakultetsutlysning måste du klicka ”Ja”.  
 
Klicka sedan på ”Spara” 
 
När du skapat utlysningskoden kommer de avtal som finns tillgängliga för dig att ta med 
i utlysningen att listas och du väljer vilka du vill inkludera.  Glöm inte att klicka på 
”Spara”. 
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Du kan nu välja att skicka meddelande till dina kontakter vid partneruniversitetet med 
information om när nominering och ansökan är öppen. De får också en länk till 
administrationsportalen och en kod för att logga in.  
 

4.4 Hantera inkomna ansökningar från utresande studenter 
De studenter som söker i en öppen utlysning kopplas till just den utlysningen och kan 
därför hittas under Utlysningsomgång.  
 
För att komma åt ansökningarna Klicka på Mobilitet i vänster spalten och sedan på 
Utlysningsomgång. Leta fram den aktuella utlysningsomgången i listan och klicka på 
Visa i höger kanten och sedan på fliken Ohanterade ansökningar (under rubriken på 
sidan). Du kommer nu till listan med inkomna ansökningar. För att komma till en 
individuell ansökan klicka på Visa till höger om varje ansökan.  
 
Tips! Du kan under Åtgärder ladda ner en excel-fil med ansökningarna. 
 

 
 
 

4.4.1 Tilldela utvärderare 
I vyn med alla inkomna ansökningar kan man tilldela varje ansökan en granskare om 
man vill.  
 
Markera de studenter/ansökningar som du vill tilldela en viss utvärderare. Klicka sedan 
på länken Utvärderare för markerade rader. Under Utvärderare väljer du person som 
ska granska ansökan och skickar ett meddelande till hen.  
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4.4.2 Utvärdera tilldelade ansökningar 
Som utvärderar får man nu att få en länk, tillsammans med det meddelande som den 
som tilldelat rollen valt att skicka. Länken leder till en inloggningssida för systemet. 
Första gången man loggar måste man skapa sitt lösenord genom att klicka på länken 
”Glömt ditt lösenord?/Forgot your username or password?” och följa instruktionerna.  
 
Efter inloggning klickar man på ”Mobilitet” och sedan ”Utvärdera utresande” i menyn till 
vänster. Man kommer då till en sida med en lista över de studenter personen är ansvarig 
för att utvärdera. Utvärderaren ser hela studentens ansökan och kan under fliken 
”Utvärdering” ange ett värde på en överenskommen skala. Var noga med att informera 
utvärderarna om hur de ska fylla i information på fliken.  
 

 
 
När utvärderarna är klara kan man sortera studenterna baserat på det värde de fått av 
utvärderaren och sedan ge dem en sammanvägd prioritering för hela 
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utlysningsomgången. Sorteringen görs i den vy där du kan se samtliga studenters 
ansökningar (Utlysningsomgångar -> Ohanterade ansökningar).  
 

4.4.3 Tilldela platser 
När utvärderingen är klar och studenterna har fått sin slutliga placering kan du sortera 
ansökningarna baserat på deras placering. Detta görs under Utlysningsomgångar -> 
Ohanterade ansökningar. Efter sorteringen är det dags att börja tilldela platser.  
 
Studentens högst prioriterade val med tillgängliga platser kommer att vara iklickbart. Så 
snart platserna på ett visst universitet är slut kommer rader med det universitetet att 
färgas grå och det är inte längre möjligt att tilldela platser.  
 
 

4.4.4 Meddela studenter 
När alla ansökningar är behandlade kan du enkelt skicka ett meddelande till alla 
studenter.  
 

 
 
Markera de studenter som du vill skicka meddelande till, antingen de som blivit 
nominerade eller de som inte fått en plats (det går inte att blanda grupperna) och klicka 
sedan på länken ”Skicka svar till ansökande”. Du kan nu välja Ja eller Nej beroende på 
vilken grupp av studenter du markerat. För de som blivit nominerade finns ett 
standardmeddelande man kan använda, för de som får ett nej behöver man för tillfället 
själv komponera ett meddelande.  När man skickar ett svar till studenterna kan man 
välja sig själv som avsändare. På så sätt får man ett mail när en student tackar nej för att 
snabbare kunna gå vidare och ge platsen till en annan student.  
 
Studenter som tilldelas en plats kommer att få en länk via vilken de inom 7 dagar ska 
tacka ja eller nej till sin plats.  De verifierar sig genom att logga in med sin StiL-identitet. 
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Skulle en student tappa bort sitt mail och länk kan man under fliken Erbjudna platser 
markera aktuell student, klicka på knappen Åtgärd och flytta tillbaka studenten till 
Ohanterade ansökningar. Väl där kan man skicka erbjudandet till studenten igen.  
 

4.4.5 Bekräftade platser 
När en student tackat ja till sin plats ser man detta på fliken Erbjudna platser i kolumnen 
Bekräftad?. Studenter som tackat nej till sin plats flyttas tillbaka till ”Ohanterade 
ansökningar”. Har man valt att stå som avsändare när man skickat ut 
nomineringsbeskedet kommer man automatiskt få ett mail som informerar när en 
student tackat nej.  
 
När alla studenter tackat ja eller nej till sin plats kan du flytta över de som tackat ja till 
sin plats till Utgående nomineringar.  
 
När de är överflyttade kommer de att bli synliga under länken Utgående nomineringar, 
till vänster, för den person som är listad som ansvarig för utresande studenter på det 
avtal studenten är nominerad via. Det betyder alltså t ex att studenter som nominerats 
till en plats på ett universitetsgemensamt avtal kommer att bli synlig för den 
handläggare i MMS-gruppen som ansvarar för just det avtalet.  
 

4.4.6 Flytta över bekräftade studenter till Utgående nomineringar 
För att flytta över en student till hanteringsregistret under länken Utgående 
nomineringar filtrerar du fram de studenter som tackat ja till sin plats genom att 
använda filtreringsfunktionen (tratten) i kolumnen Bekräftad?.  
 
När din vy visar de studenter som ska nomineras till partneruniversitet markerar du 
studenterna genom att klicka i den tomma rutan längst till vänster i tabellhuvudet. 
Klicka sedan på Hantera uppe till höger och välj Sätt markerade ansökningar som ’Ska 
nomineras’.  
 
Du kan självklart också markera studenterna en och en och flytta över dem utan att göra 
filtreringen.  
 

4.4.7 Hantera utgående nomineringar 
Om du som handläggare är ansvarig för att hantera utresande studenter på något avtal i 

LINK kommer dessa studenter, efter överflytten under punkten 4.4.6  är gjord, att 
hamna i listan Utresande nomineringar som du hittar i menyerna till vänster,  
Mobilitet -> Utresande nomineringar. 
 

4.5 Hantera inkomna ansökningar från inkommande studenter 
 

4.5.1 Partnern nominerar 
När partner får mailet om att det är dags att nominera studenter inkluderas i det mailet 
en länk till ”Partner admin portal” i LINK samt den kod som behövs för att logga in.  
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När partnern loggat in med koden möts de av en vy där de kan välja mellan att redigera 
information sheet eller nominera studneter.  
 

 
 
Under fliken för studentnomineringar fyller de i studentens namn och e-mail. När de 
behöver fler rader klickar de på +-tecknet uppe till höger. De kan lägga till rader och 
nominera så länge det finns platser kvar. Är Current Incoming Mobility satt till 3 
terminer kan partner välja att nominera 1 läsår och 1 termin eller 3 terminer. Systemet 
tillåter inte övertrassering. Vill man ge fler platser måste man gå in och ändra under 
Current Incoming Mobility på aktuellt avtal.  
 
När partnern nominerat klar kan hen välja att antingen spara för att komma tillbaka och 
avsluta eller ändra något eller spara och skicka information till de nominerade 
studenterna. Studenterna får då ett mail med information samt en länk och en kod så att 
de kan påbörja sin ansökan.  
 

4.5.2 Studenten söker 
Efter partnern nominerat och skickat nomineringsinformation till studenten kan 
studenten påbörja sin ansökan. I mailet studenten får finns en länk till ansökan samt en 
inloggningskod.  
 
I ansökan fyller studenten i kontaktuppgifter, personuppgifter och akademisk bakgrund 
samt gör sina kursval och laddar upp de bilagor som behövs. 
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Studenten kan spara och skicka in sin ansökan flera gånger fram till deadline. Varje gång 
studenten sparar och skickar sin ansökan får hen ett bekräftelsemail.  
 

4.5.2 Inkomna ansökningar 
För att komma åt de inkomna ansökningarna för en viss ansökningsomgång klickar du 
på Mobilitet -> Inresande och sedan klicka på pennan som tillhör den utlysning du vill 
titta på.  

 
Du hamnar nu i vyn för utlysningsdetaljerna för utlysningen. För att komma till 
ansökningarna klickar du på Applications. Du kommer då till en vy med alla studenters 
ansökningar.  

 
Listan innehåller alla studenter som sökt i den utlysningen, men det finns 
filtreringsfunktioner för att du ska kunna få fram just de studenter som är aktuella för 
dig.  

 
Alla studenter har en rad per kurs de har sökt, men i grundläget är alla studenter 
”kollapsade” till en rad. För att se en students alla kursval klicka pilen till vänster om 
studentens namn för att expandera raderna.  
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För att se studentens detaljer och uppladdade dokument klickar man på pennan till 
höger.  
 
I vyn du får upp kommer du att kunna se studentens alla kursval, vem som är ansvarig 
för antagningen på kurserna studenten sökt. Du har också möjlighet att ändra 
studentens kursval. Klicka på kurstiteln på kursen du vill ändra och lägg till den nya 
kursen. Alla fält på studentens ansökan kan expanderas och fällas ihop.  
 
Fälten du hittar är:  

 Course application evaluation för aktuell kurs,  
 Application course selection - lista över alla sökta kurser 
 Application status – här anger du status för hela studentens ansökan för att 

enkelt kunna söka fram de studenter som ska få Letter of Acceptance 
 Student coordinator for application – här anges per default den som är listad som 

ansvarig för inresande studenter på aktuellt avtal. Vill du lämna över studenten 
till någon annan anger du den nya koordinatorns namn här.  

 Ansökan – här hittar du studentens detaljer och uppladdade dokument.  
 
 

5.0 Övrigt 
 

5.1.0 Rapportera fel i systemet 
Om du hittar fel i systemet, rapportera dem till din projektledare som kommer att skicka 
vidare till systemägaren inom LU och sedan till Mira.  
 
Vad man ska skicka:  
 
- Steps to reproduce: 
Vad man gjort innan problemet uppstod. Steg för steg beskrivning, gärna inklusive 
skärmbilder. 
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I det här fallet till exempel information om personerna själva beställt nya lösenord eller 
om ni gjort det från RM, vilka personer som har problemet och dessa personers e-post 
adress och länk till deras personprofil i LINK. 
 
- Expected result 
Vad förväntar ni er ska hända 
 
- Actual result 
Vad var det som hände. 
 
Vi behöver en beskrivning på vad som har gjorts om möjligt med skärmdumpar 
och/eller sidans adress (åtgärder för att reproducera), vem eller vilka som har agerat, 
vad du förväntar dig ska hända (förväntat resultat) och vad som hände (faktiska 
resultatet). När vi har bara information som att en felsida/tekniskt fel har inträffat det 
tar oss mycket längre tid att hitta och åtgärda eventuella problem. 
 

5.1.2 Export av data (t.ex. kontaktlistor)inom Lunds universitet 
Verksamhetskänslig information: Innan utlämnande av allmän handling ska 
sekretessprövning ske. Kontakta universitetsjuristerna eller chefen på Externa 
Relationer.  Efter sekretessprövning kan urvalet göras och Excel-listor från systemet 
delas fritt till anställda inom LU.  
 

5.1.3 Export av data (t.ex. kontaktlistor)till externa personer 
Verksamhetskänslig information: Innan utlämnande av allmän handling ska 
sekretessprövning ske. Kontakta universitetsjuristerna eller chefen på Externa 
Relationer. Efter sekretessprövning, listor får bara distribueras som utskrifter. Kostnad: 
50 kr för de första 10 sidorna och sedan 2 kr för varje sida efter det. 
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19920191.HTM 

Kontakt 
 
 
Systemägare: 
 
Margareta Nordstrand 
margareta.nordstrand@er.lu.se  
046 – 222 07 53 
 
Mobilitetsdelen superadministratörer: 
 
Fredrik Sjö 
linkmobilitysupport@er.lu.se  
046-222 40 25 
 
Ida Thelander 
linkmobilitysupport@er.lu.se  
046-222 31 37 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19920191.HTM
mailto:margareta.nordstrand@er.lu.se
mailto:linkmobilitysupport@er.lu.se
mailto:linkmobilitysupport@er.lu.se


48 
 

Baiba Thomaeus 
linkmobilitysupport@er.lu.se  
046-222 70 76 
 
Marie Herner Hällström 
linkmobilitysupport@er.lu.se  
046-222 03 47 
 
 
Alumn-delen superadministratörer: 
 
Karen Paulson 
karen.paulson@er.lu.se 
072 – 716 22 66 
 
Linda Larsson 
linda.larsson@er.lu.se  
072 -716 03 11 
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