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Gemensamma system:
-Mail (webklient)
-Parlando
-AdobeC onnect
-Lokalbokning/schema
-Avvikelserapporteringssystemet
-Agresso (attestera/utanordna)
- "Kodplaner" ekonomi?
- C ommunicator?
- SiteVision
- personalkatalog
- kanslibeslut skriva...
- Beställa vara/tjänst (inkl E-Louise -det nya ehandelssystemet som är
på gång). Länka till service-sidan där beställningsinfo & länkar borde
finnas? /LLA

Mallar o.dyl
- Dokumentsmallar ppt/doc/(OH)/

Marknadsföring
 Vill du synas - evenemangstips
- Grafisk profil
TA
[Underrubriker... T och A]
Utbildningsadministration
Fafne/utbdb/kursplaner (tror fafneprojektet inte är aktivt längre?)
LADOK
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Samverkansansvarig
Du vet väl att...
Kontakttorget har ett C RM-system,
förmedling av examensarbeten,
näringslivskontakter, nyhetsbrev,
Mötesplatsen....kontaktpersoner för
samverkansansvariga...m.m.
PROTOKOLL EL DYLIKT ? /LLA/ATM
Kanslibeslut
Akademibeslut
ATM
AUE
AHA
Anteckningar avdelningsmöten
- vad passar sådant in?
- skall akademierna ha en länk till en
protokoll/dokumentsida där
avdelningar kan lägga upp
minnesanteckningar och andra
dokument?
Svar: Bra idé. Vi tror att det är fullt
möjligt med hjälp av AD. Vi kollar
med Logica om det är möjligt redan i
år.
Protokoll LSG etc

Sk riv ut
Tipsa e n k om pis

pdfcrowd.com

NyA - webb
NyA - fristående klient
Blackboard

Tipsa e n k om pis

Ekonomi och personaladm
Primula
Agresso fristående klient
"Teknisk personal"

Undervisande personal
[Underrubriker...Akad.]
Betygsrapportering (formulär? AEU)
C itrix (för ATM-folk)
Forskare
[Underrubriker]
Direktlänk till min forskarpresentation/profil om möjligt, alternativt länk
till en sida där alla forskaprofiler finns länkade /LLA
Lyft upp under resp rubrik----------->
Exempel:
Lotus
kronox (schema, bokning, kursnycklar)
IT-support (kanske inte en applikation man tänker på... men
som nyttjas
Felanmälan (samma sak här - var ska den finnas? Inte många
som hittar den där den är idag)
Inga applikationer men info som behövs i eller berör det dagliga
arbetet för många:
Lokal info om kodsträngar osv från den akademi/avdelning
personen tillhör.  Ligger dessa kanske på en sida som
tillhör ekonomiavd?

AHA: det finns önskemål om att kunna lägga till de snabblänkar man vill
ha, databaser man ofta använder osv.
Kalender - hämta uppgifter från andra system till kalendern, visa delar
externt (tex planering för externa föreläsare
SMS-funktion för att skicka SMS:a försökspersoner och studenter.
C hatt-funktion
Mer interaktivitet och sociala funktioner i intranätet.
Forum för tvärkommunikation (hela Högskolan).
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Forum för tvärkommunikation (hela Högskolan).
Kunskapsbank (sökfunktion kopplad till den)
"Låsta rum" för projekt/arbetsgrupper osv - där man kan chatta, lägga
upp minnesanteckningar, tidsplanering mm.
Information som kan vara bra, typ statistik, uppföljningar, budget.
Öppna frågestunder med ledningen - live.
Kommentera-funktion.
Blogg till sitt personliga porträtt.
Ska verktyg ligga både här och på intranätets startsida under "Mina
verktyg"?
Static.hig.se/media
Itsupport.hig.se
support.hig.se
dokument.hig.se
sysmon.hig.se
hvd.hig.se
support.comaround.se
Debit.hig.se
- Klipp (landstinget och HiG - praktikplatser)
- VFU-systemet
- Intresseanmälningssystemt för lärcentra
Beställning av Nycklar datorkonto och passerkort
Flyttanmälan
Borttagning av personal
- Libra (bibl.systemet för bibl.personal)
- Admin.gränssnittet för DiVA
- Bygga in C ommunicatorn?
- Adobe C onnect Pro
- Anslutning till VPN (access till HiGs nät utifrån)
- Libra.se — biblioteksinternt program
- Voyager - biblioteksinternt program
- Olika Bokleverantörer- externa länkar (kunna lägga till dem man
behöver)
- Web Dewey - biblioteksinternt program
- KBS Verktygslåda - biblioteksinternt
- Libris /fjärrlån
- Biblioteksalmanacka i Google docs - länk?
- Marknadskontoret
- debit.hig.se
- Artikeldebitering för lärare (exceldok. på bibl)
- Bibliotekets / LC :s bemanningsscheman (excelfiler idag)
- distanssupport.hig.se/itsupport.hig.se
- Driftsinfo borde vara mkt synlig (för framförhållning/planering)Photoshop
- Schema för att se videokonferensbokningar (underlag för teknikernas
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- Schema för att se videokonferensbokningar (underlag för teknikernas
jobb)
-samverkan jag behöver kontakt med ett företag/flera företag, hur gör
jag?
- för lärare eller andra som administrerar uppdragsutbildning lathundar,
blanketter, vem kontaktar jag osv...
Från Direktlänkarna på intranätet:
Adobe C onnect - webbkonferensverktyg Agresso - fakturor
attestera/utanordna Blackboard utbildningsplattform - Blackboard 9
(kurser fr.o.m. VT11) - Blackboard 8 (kurser t.o.m HT10) iNotes
(Webbmail) IT-support Kanslibeslut - Sök kanslibeslut - Skriv
kanslibeslut Kursplaner - Sök kursplan - Inmatningsmall KronoX
lokalbokning KronoX schemavisning Hitta kursnyckel Primula -lön,
ledighet, resor Utbildningsdatabasen Webbparlando
Webbpublicering - Isidor (intranät) - Sitevision (externwebb)

Jobba hemifrån
Info, lathundar, FAQ, se AHA intranät (Göran Sandström)
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