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1 Inledning
1.1 Vad är individuell studieplan (ISP) på forskarnivå?
Varje doktorand ska ha en individuell studieplan (ISP). Den är ett instrument för att planera och
följa upp varje doktorands utbildning. Doktorand och handledare ska genomföra en uppföljning
minst en gång per år.

1.2 Regler vid Umeå universitet
Alla uppgifter ska baseras på det regelverk som Umeå universitet tillämpar. Här framgår vad ISP
ska innehålla för att uppfylla kraven:
http://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-forskarniva

1.3 Vad är Web-ISP?
Web-ISP är en webbaserad applikation vid Umeå universitet för att hantera den individuella
studieplanen på forskarnivå elektroniskt.

1.4 Begreppsdefinition
ISP
Web-ISP

Individuell studieplan
Det webbaserade system som Umeå universitet använder för doktorandernas
ISP.
Period
Tiden mellan två fastställandetidpunkter. Web-ISP är inte uppbyggt efter
termin, läsår eller liknande.
Tillstyrkan
Huvudhandledarens del av fastställandeprocessen. Kan antingen neka en period
(periodens innehåll öppnas för redigering igen) eller acceptera en period (går
vidare för fastställande av beslutsfattare)
Fastställande Beslutsfattarens del av fastställandeprocessen. Kan antingen neka en period
(periodens innehåll öppnas för redigering igen) eller acceptera en period.
Accept medför att en period fastställs och är således beslutad.
Roll
Vad den inloggade användaren är behörig att göra med en ISP styrs av vilken
roll man tilldelas den ISP:n.

1.5 Olika webbläsare
Systemet kan se olika ut beroende på vilken webbläsare som används. Ingen särskild webbläsare
rekommenderas utan det är upp till användaren att prova vad man föredrar. Om exempelbilderna i
manualen avviker från det du ser kan olika webbläsare vara förklaringen. Även bristande
funktion kan bero på detta så testa gärna en annan webbläsare om du stöter på ett problem.
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2 Hjälpmöjligheter för arbete i systemet.
Denna manual är tänkt som en fullständig beskrivning för de åtgärder som man kan utföra i
systemet och kan med fördel användas som referens. Avsnitt 1 till och med 3 innehåller generell
information om systemet. Därefter följer mer specifika beskrivningar på vad du ska göra baserat
på den roll du har. De roller som finns är Doktorand, Huvudhandledare, Biträdande handledare,
Beslutsfattare samt Anknuten användare.
Avsnitt 4 är riktat till dig som arbetar i systemet som Doktorand, avsnitt 5 till Handledare (både
huvud- och biträdande handledare), avsnitt 6 är tänkt för Beslutsfattare och avsnitt 7 är tänkt för
dig som är en Anknuten användare. Alla avsnitt kan vara bra att läsa igenom för att få
helhetsförståelse. Det finns också hjälplänkar i de flesta vyer för att få hjälp i den vy man
befinner sig. Titta efter dessa klickbara symboler:

Användarstöd för systemet kan också erhållas från Studentcentrum/Ladokgruppen.
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3 Tillgång till systemet– UmU-identitet
För att ha tillgång till systemet behöver du en UmU-identitet. Vad du kan se och göra när du väl
är inloggad beror på vilken roll du har i systemet.
För de personer som behöver tillgång till systemet men som saknar en UmU-identitet (t.ex.
handledare från andra lärosäten) så tar man kontakt med katalogansvarig eller IT-ansvarig på
doktorandens institution så de kan knyta personen till institutionen och således skapa en UmUidentitet.

3.1 Roller
Systemet är uppbyggt så att en användare är kopplad till en individuell studieplan (ISP) i
egenskap av en roll. Rollerna ger användaren olika rättigheter att hantera aktuell ISP, dvs är man
kopplad till en ISP i egenskap av en viss roll så ger den rollen vissa rättigheter/skyldigheter att
göra saker med den ISP:n. Det går bara vara kopplad till en ISP med en roll i taget. De roller som
finns är:






Doktorand: För att en ISP ska kunna skapas måste det finnas en antagning och
registrering till ett forskarutbildningsämne i Ladok på den inloggade användaren. Då detta
villkor är uppfyllt kan användaren skapa en ISP. Då ISP:n skapats har användaren rollen
Doktorand till den ISP:n. Innan ISP:n har skapats kan de andra rollerna inte anslutas. Som
doktorand har man alltså ansvaret att skapa ISP:n. Finns ett avbrott på det ämnet i Ladok
är inte studieplanen tillgänglig för redigering.
Huvudhandledare: Rollen får man genom en ömsesidig förfrågan/verifiering mellan
doktoranden och huvudhandledaren. Rollen Huvudhandledare ger rättighet att redigera
innehållet i aktuell ISP då den befinner sig i steg 3 enligt skissen för arbetsflödet (se kap
3.3) Huvudhandledaren måste även tillstyrka perioderna då fastställande ska genomföras.
Det åligger även huvudhandledaren att kalla de personer som ska ha rollen Beslutsfattare.
Huvudhandledare (och Beslutsfattare) har också ansvaret att kalla eventuella användare
till rollen som Anknuten användare.
Biträdande handledare: Rollen får man genom en ömsesidig förfrågan/verifiering
mellan doktoranden och den biträdande handledaren. Rollen Biträdande handledare ger
rättighet att redigera innehållet i aktuell ISP då den befinner sig i steg 3 enligt skissen för
arbetsflödet (se kap 3.3)
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Beslutsfattare: Rollen ger användaren rättighet att besluta/fastställa den ISP man
kopplats till. Detta sker genom en ömsesidig förfrågan/verifiering mellan den utsedda
huvudhandledaren för aktuell ISP och beslutsfattaren. Beslutsfattaren kan redigera
innehållet i aktuell ISP då dessa befinner sig i steg 3 enligt skissen för arbetsflödet (se kap
3.3). Beslutsfattare (och Huvudhandledare) har också ansvaret att kalla eventuella
användare till rollen som Anknuten användare. Beslutsfattaren är också den som
fastställer en period som tillstyrkts av huvudhandledare. En fastställd period är beslutad.
Anknuten användare: Rollen får man genom en ömsesidig förfrågan/verifiering som
initieras av antingen huvudhandledaren eller beslutsfattaren. Rollen ger användaren
läsrättighet till aktuell ISP, dvs man kan inte redigera innehåll i aktuell ISP, oavsett dess
status i arbetsflödet.

Förutom rollen Doktorand tilldelas således alla roller genom en förfrågan/acceptans till aktuell
ISP. Rollen som Doktorand till en ISP kan man endast få då man är antagen och registrerad till ett
forskarämne i Ladok och därefter skapat ISP:n.

3.2 Logga in:
Du behöver en UmU-identitet och ett lösenord. Detta är en universitetsgemensam
inloggningslösning till flera centrala system inom Umeå universitet.
Inloggningssidan finns på: https://www.isp.umu.se
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Arbetsflöde (enligt bild 3.3)
Att skapa en ISP involverar flera steg och tre instansers klartecken krävs innan en period kan
fastställas. Flödet kan principiellt beskrivas enligt processbilden under rubrik 3.3. Här nedan
följer en kort textbeskrivning till de fem steg som finns i bilden.
1. Doktorand måste vara antagen till forskarutbildningsämne och registrerad på detta ämne i
Ladok för att en individuell studieplan (ISP) ska kunna skapas. ISP:n kopplas till ämnet så
doktorander som har flera ämnen får således en ISP per ämne.
2. Doktoranden skapar en ISP för det ämne denna/denne är antagen till. Då ISP:n är skapad
hamnar man i steg 3 per automatik.
Steg 1 och 2 (illustrerat i grönt) innehåller grundförutsättningarna för en ISP, dvs det
måste finnas en antagning till ett forskarutbildningsämne samt en registring i Ladok samt
att doktoranden skapar en ISP i systemet. Detta görs bara en gång så steg 1 eller 2 är
inget man kommer tillbaka till.
3. Detta steg är själva arbetsstadiet (illustrerat i lila). Här befinner sig ISP:n till dess
innehållet ska skickas för fastställande. Berörda parter med rätt behörighet* kan redigera
innehållet i ISP:n så länge den befinner sig i steg 3.
I detta steg ska ISP befinna sig under hela den tid som man ska arbeta med innehållet.
Det är rekommenderat att inte påbörja steg 4 (skicka till huvudhandledare för tillstyrkan)
förrän alla parter* anser att ISP:ns innehåll klarar bedömningarna i steg 4 och 5.
4. Doktoranden har skickat aktuell period för tillstyrkan. Innehållet är härmed låst för
redigering (för alla berörda parter*). Huvudhandledaren kan i detta skede endast acceptera
(vilket initierar steg 5) eller neka (vilket gör att perioden återgår till steg 3).
5. Huvudhandledaren har tillstyrkt aktuell period och beslutsfattaren ska fastställa aktuell
period. Beslutsfattaren kan acceptera (perioden fastställs) eller neka (återgår till steg 3).
Vid accepterande fastställs perioden och en ny period skapas. Den nya perioden hamnar
direkt i arbetsstadiet (steg 3). Har ISP:n flera beslutsfattare måste alla acceptera för att
perioden ska fastställas. Nekar en av beslutsfattarna återgår ISP:n till steg 3. En fastställd
period innebär att den är beslutad av samtliga ansvariga.
*Berörda parter är: doktoranden, huvudhandledaren, biträdande handledare samt beslutsfattare
(eventuella användare med rollen Anknutna användare har bara läsrättighet).
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3.3 Arbetsflödet – en schematisk skiss
2. Doktoranden
skapar en
individuell
studieplan

1. Doktoranden är
registrerad på ämne
i Ladok

3. Berörda parter
fyller i relevanta
uppgifter för aktiv
period.

Doktoranden skickar för tillstyrkan.
Innehållet fryses för redigering.
Handledaren nekar.
ISP återgår till steg 3
och perioden kan
redigeras igen.

4. Huvudhandledarare
bedömer period. Kan
den tillstyrkas?
Handledaren tillstyrker. ISP
skickas automatiskt för
bedömning till beslutsfattare

Beslutsfattare nekar.
ISP återgår till steg 3
och perioden kan
redigeras igen.

5. Beslutsfattare
bedömer period. Kan
den fastställas?
Beslutsfattare fastställer innehållet
och perioden låses. Perioden är
beslutad. Ny period öppnas för
arbete.
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Eftersom kravet är att en ISP ska följas upp minst en gång per år benämner systemet aktuell
tidsrymd för Period istället för de typiska begreppen Läsår, Termin eller liknande. Doktorandens
ISP befinner sig således i en aktiv Period. Varje Period ska innehålla en Planering och en
Uppföljning. Vidare innehåller en Period en Forskningsplan samt en Tid- och finansieringsplan.
De båda sistnämnda kan förbli oförändrade mellan en äldre period och en nyare period då dessa
kanske inte förändrats. Varje Period kräver dock att en Planering och en Uppföljning görs.
En Period kan alltså fastställas oftare än en gång per år men om det passerar mer än ett år från
senast fastställda period påminner systemet berörda parter via e-brev att uppföljning av perioden
inte gjorts i tid.
Så länge en Period befinner sig i steg 3 (enligt processbilden 3.3) är alla delar av ISP:n
redigeringsbar för doktorander, dess handledare, biträdande handledare och beslutsfattare. Under
steg 3 betraktas ISP som ett arbetsdokument där alla berörda parter kan göra redigering. När alla
parter är överens om innehållet kan doktoranden initiera fastställandeprocessen (steg 3 till 4). Då
låses alla uppgifter för redigering. Ändringar tillåts inte under fastställandeprocessen för att alla
parter ska vara försäkrade att inga ändringar av innehållet sker utan att någon part blir varse om
detta. Rekommenderat arbetssätt är att involverade parter redan tagit del av innehållet, gjort sina
anmärkningar och är överens om innehållet innan fastställandeprocessen påbörjas. Detta för att
undvika att en period fastställs (acceptera i steg 5) med felaktigt innehåll. När beslutsfattare
accepterat i steg 5 är innehållet för aktuell period fastställt och ändringar i innehållet kan inte
längre göras. En ny period skapas som automatiskt hamnar i steg 3.

3.4 Översikt
Oavsett vilken roll du har i systemet möts du av denna bild när du loggar in i Web-ISP. Vad du
kan göra i systemet beror på vilka roller du har tilldelats.
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3.5 Vyerna i menyn till vänster
Vänstermenyn kan variera beroende på vilka roller du har men innehåller i princip samma val. En
kort beskrivning av innehållet under varje menyval följer här:
 Doktorandens individuella studieplan (ISP): Är du doktorand så får du fram din(a) ISP
i denna meny. Har du någon annan roll i systemet så visar denna meny ISP:n för den
doktorand och ämne du valt under menyvalet Doktorander. För att se en annan ISP måste
man alltså välja ut denna ISP under vyn Doktorander. Man klickar på doktorandens namn
i listan vilket gör att man hamnar i vyn Doktorandens individuella studieplan för den
ISP:n.
o Doktorandinformation: Vyn i denna meny visar ett utdrag på den aktuella
doktorandens uppgifter i Ladok. Det går inte att ändra Ladokuppgifterna i
systemet utan finns felaktigheter ska doktorandens studieadministratör kontaktas
och felaktigheterna rättas i Ladok av denna/denne.
o Doktorandinformation övrig: Vyn i denna meny ger dig möjlighet att spara
andra uppgifter kring den aktuella doktoranden. Uppgifterna här finns inte
tillgängliga via Ladok eller bland de obligatoriska fälten i ISP:n.
o Handledning: Vyn i denna meny visar handledarstatusen för den aktuella ISP:n.
Det är också här man hanterar förändringar kring handledningen för vald ISP.
o Beslutsfattande: Vyn i denna meny visar person(er) som är anknutna till aktuell
ISP i rollen som beslutsfattare. Det är också här man hanterar förändringar kring
beslutsfattande för vald ISP.
o Anknutna användare: Vyn i denna meny visar personer som är kopplade till
aktuell ISP i rollen som Anknutna användare. Det är också här man hanterar
förändringar kring de anknutna användarna för vald ISP.
 Doktorander: Vyn i denna meny visar vilka doktoranders ISP du är anknuten till i WebISP. Klickar du på en doktorands namn i denna vy så visas uppgifterna för denna/denne
under menyn Doktorandens individuella studieplan och dess undermenyer.
 Ärenden: Vyn i denna meny visar alla ärenden du har tillgång till, t.ex. om du ska
godkänna innehållet i en period, acceptera en handledarförfrågan etc. Ärenden som kräver
en åtgärd har en länk som heter ”Svara” så att åtgärd kan vidtas. Rollen Doktorand har f.n.
inga ärenden kopplade till sig så vyn i deras fall är tom.
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4 Att arbeta i Web-ISP som Doktorand
Systemet tillåter flera typer av användare att få tillgång till olika typer av information. Ska du
som doktorand arbeta i Web-ISP har du endast tillgång till din egen ISP och dina egna uppgifter.

4.1 Skapa ISP
För att få skapa en ISP måste du vara antagen till ett forskarutbildningsämne och vara registrerad
i Ladok. Den ISP som skapas är kopplad till det forskarutbildningsämne doktoranden är antagen
till. Det kan således finnas situationer då du har mer än en ISP, t.ex. om du har antagningar till
flera ämnen, eller först har en licentiatantagning och därefter en doktor senare del-antagning.
Ämnet har en fakultetstillhörighet och en institutionstillhörighet som följer med ISP:n.
Doktoranden skapar bara sin ISP en gång. Därefter kompletteras den med fler perioder.
I menyn till vänster klickar du på ”Doktorandens individuella studieplan (ISP)”

Du får upp följande vy. Här klickar du på ”Skapa individuell studieplan” för det ämne ISP:n ska
gälla.
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Nu finns en ISP för det ämnet. Du får upp följande vy:

Den första perioden (Period 1) har skapats och du kan börja fylla i uppgifterna under ”Planering”,
”Forskningsplan” samt ”Tid- och finansieringsplan”. Det går naturligtvis lämna vyn för att göra
andra saker. Period 1 finns kvar för arbete vid senare tidpunkt.

4.1.1 Fylla i ”Planering” för ”Period 1”
Klicka på länken ”Lägg till” under Planering

Du får upp följande vy:
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I denna vy ska du beskriva det planerade arbetet för den aktuella perioden. Planeringen ska
innehålla både doktorandens och universitetets åtaganden för den aktuella perioden. Fälten har en
enklare texteditor att tillgå för att kunna göra olika layouter av innehållet. Fyll således i de fält
som är aktuella för dig. Planeringsvyn har också en möjlighet att bifoga filer om detta skulle vara
aktuellt. Glöm inte att spara det du fyller i. Spara-knapp finns längst uppe och längst nere på
sidan.

TIPS! Varje fält som innehåller en texteditor kan maximeras (helskärm). Då är det lättare att
arbeta med innehållet om det blir omfattande.

När du sparat uppgifterna i planeringsvyn och återgår till vyn ”Doktorandens individuella
studieplan” kommer det att stå ett datum under kolumnen ”Planering”. Det är datumet då
innehållet i planeringsvyn sist sparades.
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4.1.2 Fylla i ”Forskningsplan”
En ISP ska innehålla en forskningsplan och systemet kräver att en sådan finns för att en period
ska kunna skickas för tillstyrkan och slutligen fastställas. Däremot kräver inte systemet att den
omarbetas när en ny period skapas utan du kan behålla samma version för alla perioder.
Naturligtvis ska du arbeta om forskningsplanen och spara en ny version om den ändras. Då byter
den också versionsnummer så att det framgår att en revidering skett sedan föregående period.
Klicka på ”Lägg till” under Forskningsplan.

Du får upp följande vy:

Fyll i uppgifterna. Det går också att bifoga filer.
TIPS! Se pilen. Varje fält som innehåller en texteditor kan maximeras (helskärm). Då är det
lättare att arbeta med innehållet om det blir omfattande. Glöm inte att spara det du fyller i.
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När du sparat uppgifterna i forskningsplansvyn och återgår till vyn ”Doktorandens individuella
studieplan” kommer det att stå ”Version 1” under kolumnen ”Forskningsplan”.
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4.1.3 Fylla i ”Tid- och finansieringsplan”
En ISP ska innehålla en tid- och finansieringsplan och systemet kräver att en sådan finns för att
en period ska kunna skickas för tillstyrkan och slutligen fastställas. Däremot kräver inte systemet
att den omarbetas när en ny period skapas utan du kan behålla samma version för alla perioder.
Naturligtvis ska du arbeta om tid- och finansieringsplanen och spara en ny version om den
ändras. Då byter den också versionsnummer så att det framgår att en revidering skett sedan
föregående period.
Klicka på ”Lägg till” under Tid- och finansieringsplan.

Du får upp följande vy:

Fyll i uppgifterna. Det går också att bifoga filer.
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Fältet ”Institution” ska endast fyllas i om du är antagen vid en institution som avviker från den
institution forskarutbildningsämnet tillhör i Ladok.
TIPS! Se pilen. Varje fält som innehåller en texteditor kan maximeras (helskärm). Då är det
lättare att arbeta med innehållet om det blir omfattande.
Glöm inte att spara det du fyller i.

När du sparat uppgifterna i Tid- och finansieringsplansvyn och återgår till vyn ”Doktorandens
individuella studieplan” står det ”Version 1” under kolumnen ”Tid- och finansieringsplan”.
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4.1.4 Skicka för tillstyrkan
TIPS! När du skickar perioden för tillstyrkan av din huvudhandledare ska ni redan vara överens
om innehållet i de olika delarna av perioden. När man skickar en period för tillstyrkan är fälten
låsta för redigering så att innehållet förblir oförändrat i samtliga beslutssteg. Så länge en period
inte befinner sig i beslutsprocessen (steg 4 eller 5) kan samtliga parter göra ändringar i fälten,
dvs. doktoranden, huvudhandledaren, ev. biträdande handledare samt beslutsfattarna. Diskutera
fram ett lämpligt arbetssätt med dina kollegor. Är alla parter överens om innehållet när
fastställandeprocessen påbörjas kan onödigt arbete undvikas, men framförallt minimerar man
risken att en period med felaktigt innehåll fastställs.
Ur systemperspektiv uppfyller Period 1 i detta skede kriterierna för att påbörja
fastställandeprocessen (steg 4 och 5 i principskissen) Doktoranden kan i detta skede skicka
perioden för tillstyrkan till sin huvudhandledare. Det krävs att det finns ifyllda och sparade
uppgifter under Planering, Forskningsplan samt Tid- och finansieringsplan för att Period 1 ska
betraktas som redo för tillstyrkan av huvudhandledare (och i nästa steg fastställande av
beslutsfattare). Länken ”Skicka” blir tillgänglig.
Obs! För att ”Skicka”-länken ska vara aktiv krävs även att det finns en huvudhandledare för den
aktuella ISP:n. Se avsnitt 4.4 för denna process.

När du klickar på ikonen påbörjar du rutinen att skicka perioden för tillstyrkan

Därefter är det bara att invänta svar från huvudhandledaren. Antingen nekar denna/denne och du
får göra kompletteringar och påbörja beslutsprocessen igen eller så accepterar huvudhandledaren
och då går det vidare till beslutsfattare för fastställande. Beslutsfattaren kan också antingen neka
eller acceptera. Nekar beslutsfattaren återgår ISP:n till steg 3 och processen får påbörjas igen då
nödvändiga kompletteringar gjorts. Accepterar beslutsfattaren fastställs perioden och Period 2
görs tillgänglig för arbete.
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Bilden nedan visar att Planering, Forskningsplan samt Tid- och finansieringsplan för Period 1
fastställts (innehållet i dessa vyer går inte längre ändra) och att Uppföljning för Period 1 samt
Planering för Period 2 gjorts tillgängliga för arbete.

Studentcentrum/Ladokgruppen
Version 2.0

Sida 20

Web-ISP Manual
Gäller från 2017-05-18

4.2 Arbeta med Period 2, 3, 4 etc.
Den första perioden (Period 1) som skapas (och senare tillstyrks och fastställs) avviker till viss
del från de kommande perioderna (Period 2 och framåt) i sin hantering. För att Period 1 ska
kunna fastställas krävs att det finns uppgifter sparade under Planering, Forskningsplan samt Tidoch finansieringsplan. Det är först när perioden fastställts av beslutsfattare som möjligheten att
skriva uppföljning för perioden tillgängliggörs. Vyn Uppföljning avser uppföljning på det som
planerades för perioden. Exempelbilden visar då Period 1 är fastställd:

Vyn Uppföljning för Period 1 har blivit tillgänglig genom fastställandet. Uppföljning på den
planering som fastställts för Period 1 kan således påbörjas men du kan även börja skriva
planeringen för Period 2.
Arbetet med Period 2 (och alla kommande perioder) innebär i praktiken att när du skriver
planering för Period 2 så skriver du även uppföljningen för Period 1. Man arbetar således delvis i
två perioder samtidigt. Det medför också att den uppföljning som fylls i för Period 1 inte låses
(eller fastställs) förrän Period 2 har tillstyrkts och fastställts. Detta ska alla parter observera.
Då parterna ska tillstyrka, och därefter fastställa, period 2, 3, 4 osv. ska parterna även komma
ihåg att tillstyrka, och därefter fastställa, de uppgifter som står under Uppföljning för föregående
period. Bilden exemplifierar detta:
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Skillnaden från Period 1 är alltså att även Uppföljning måste vara sparad för att perioden ska gå
att skicka för tillstyrkan och senare fastställande. Rekommendationen för alla perioder är
fortfarande att alla parter redan är överens om innehållet i de aktuella vyerna innan man påbörjar
fastställandeprocessen. Exempel:

Det finns sparade uppgifter under Uppföljning för Period 1 och det finns sparade uppgifter under
Planering för Period 2. Kriterierna är då uppfyllda för att beslutsprocessen ska kunna påbörjas
(”Skicka”-länken är klickbar).
I exemplet har man i detta läge inte ändrat varken Forskningsplan eller Tid- och
finansieringsplan. Perioden kan alltså kvarstå i detta läge tills alla parter är nöjda med innehållet i
de fyra vyerna. Därefter påbörjas fastställandeprocessen för Period 2 (inkl. uppföljningen för
Period 1) med början hos huvudhandledaren.
TIPS! I vyerna ”Planering” och ”Uppföljning” finns från och med period 2 knappen ”Ladda
föregående…” så länge inget är sparat i den vyn.

Att klicka på ”Ladda föregående planering” innebär att innehållet från föregående periods
”Planering” hämtas upp (även eventuella bifogade filer) och kan således bli ett material att utgå
från när planeringen för aktuell period ska skrivas. Knappen är bara aktiv tills man klickat på
”Spara”-knappen i vyn.
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4.3 Göra studieplanen vilande
I vyn ”Doktorandens individuella studieplan” finns en knapp som kallas ”Gör studieplan
vilande”. Funktionen ska användas om doktorandens situation förändras så att en längre period av
nollaktivitet infinner sig. Det kan t.ex. handla om föräldraledighet, sjukdom etc. Funktionen
försätter ISP:n i ”viloläge” och förblir så till dess den återaktiveras. Funktionen ska inte användas
för kortare perioder av inaktivitet. Doktoranden är den enda som kan göra en studieplan vilande
och även aktivera ISP:n igen. Funktionen ska inte användas i annat syfte.

4.4 Menyn ”Handledning”
I menyn till vänster finns ett val som kallas ”Handledning”. Web-ISP kräver att doktoranden och
handledaren gör en s.k. handskakning. Eftersom systemet är baserat på användarnas UmUidentitet måste doktoranden och handledarna förvissa sig om att de kopplas ihop korrekt.
Principen är att doktoranden söker fram sin handledare och skickar en förfrågan att få denne som
handledare. På så sätt har man fastställt att rätt handledare får tillgång till rätt doktorands ISP.
Doktorandens huvudhandledare utses formellt i samband med antagningen och handskakningen
ska spegla detta beslut. Man väljer alltså inte handledare godtyckligt utan följer de formella
besluten.
Systemet kräver att doktoranden har en huvudhandledare. Utan huvudhandledare kan en period
varken tillstyrkas eller fastställas då det är huvudhandledaren som skickar ISP:n för fastställande
till beslutsfattaren. Detta kan alltså inte ske förrän doktoranden har en verifierad
huvudhandledare. Det kan bara finnas en huvudhandledare åt gången men denna/denne kan bytas
efter ett formellt beslut om handledarbyte. Man ska också koppla biträdande handledare till en
doktorands ISP. Doktoranden kan ha flera biträdande handledare.

4.4.1 Söka fram din huvudhandledare
Klicka på menyn ”Handledning”
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Du får upp följande vy. Du ska här söka fram rätt huvudhandledare. Du kan också söka upp dina
eventuella biträdande handledare. För att söka ut din huvudhandledare klickar du på ”Lägg till”.

Du får upp en sökruta:

I rutan kan du söka på namn eller del av namn men även på UmU-id. Exemplet visar hur det ser
ut med sökning på del av namnet. Sökningen genererar fyra träffar.

Söker du på UmU-id får du endast en trätt. När du förvissat dig om att du hittat rätt person klickar
du på ”Välj”.
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Detta skapar en förfrågan till den valda personen. Dels skickas informationen via ett e-brev där
det framgår att man ska logga in i Web-ISP och verifiera handledarförfrågan, men även via
menyn ”Mina ärenden” i Web-ISP för den tillfrågade personen (se 5.1). Det går också att neka en
handledarförfrågan om det har blivit fel.
I doktorandens vy ser det ut såhär:

När förfrågan besvarats ändras statusen:

Nekar den tillfrågade handledaren måste processen göras om.

4.4.2 Söka fram din(a) biträdande handledare
Förfarandet att söka fram en biträdande handledare är detsamma som för huvudhandledare.
Processen påbörjas genom att klicka på ”Lägg till biträdande handledare”

Arbeta därefter enligt samma process som val av huvudhandledare.
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4.4.3 Byte av huvudhandledare
Finns formellt beslut på att en huvudhandledare ska bytas görs detta under menyn
”Handledning”. Länken ”Påbörja handledarbyte” startar denna process.

Förfarandet är detsamma som när man söker ut sin handledare, dvs. söka ut den nya
huvudhandledaren som får en förfrågan att ta ställning till.
Processen att byta huvudhandledare initieras av doktoranden men ska föregås av ett formellt
beslut. E-brev skickas för kännedom till berörda parter att huvudhandledarbyte utförts.

4.4.4 Avaktivera en biträdande handledare
Eftersom systemet tillåter flera biträdande handledare lägger man antingen till flera via knappen
”Lägg till biträdande handledare” eller så avaktivera man en biträdande handledare som inte
längre är aktuell. Detta görs via länken ”Avaktivera”.

I systemet kan processen bara utföras av doktoranden. Det ska föregås av ett formellt beslut. Den
avslutade biträdande handledaren får ett e-brev som informerar om händelsen och denna/denne
kommer inte längre åt doktorandens ISP.
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5 Att arbeta i Web-ISP som Handledare
Har du rollen som handledare i Web-ISP kan du antingen vara Huvudhandledare eller Biträdande
handledarare. Skillnaden mellan de båda rollerna i systemet är i princip att huvudhandledaren
kan skicka en period vidare för fastställande till en beslutsfattare. Det kan inte en biträdande
handledare göra. Vidare är det huvudhandledarens uppgift att tillfråga den/de beslutsfattare som
ska vara med i beslutsprocessen. Huvudhandledarens roll innebär också att tillfråga eventuella
anknutna användare (vilket även beslutsfattaren kan göra). I övrigt har rollerna samma
behörigheter för den doktorand man gjort en handskakning med via handledarförfrågan. Båda har
t.ex. samma tillgång att redigera innehållet i en period som inte är inne i fastställandeprocessen.

5.1 Hantera en handledarförfrågan
När en doktorand skickat en förfrågan till dig och begärt att du ska vara dennes huvudhandledare
(eller biträdande handledare) ska du hantera denna förfrågan i systemet. Du ska acceptera
förfrågan (om den inte är felaktig varvid du ska du neka doktorandens förfrågan). Båda
alternativen hanteras via det ärende som finns under menyn ”Ärenden” i Web-ISP:n
Klicka på ”Ärenden” i menyn till vänster.

Du får upp följande vy:
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I vy visas en lista på alla dina ärenden. Du kan se vilken typ av ärende det avser och vilken ISP
det handlar om.
TIPS! Rutorna under kolumnrubrikerna är filtreringsrutor och kan användas för att filtrera ut
ärenden. Skriver man t.ex. ”förfrågan” i filterrutan under Typ visas alla ärenden vars typ
innehåller ordet förfrågan.
Alla ärenden där en åtgärd behövs har en ”Svara”-länk. Klicka på länken så får du upp följande
ruta:

Klickar du på ”Avbryt” stänger du ärendet utan åtgärd.
Välj med radioknapparna om du vill ”Neka” eller ”Acceptera” handledarförfrågan. Du bekräftar
ditt val genom att klicka på ”Spara”-knappen. Detta genererar ett e-brev till doktoranden som
säger om du nekat eller accepterat. Skriver du något i meddelanderutan bifogas den texten i ebrevet systemet skickar till doktoranden.

5.2 Söka fram uppgifter om doktorander
Under menyn ”Doktorander” visas vilka doktoranders uppgifter du har tillgång till i egenskap av
din roll i Web-ISP. Listan över doktorander som visas i menyn är sorteringsbar på
kolumnrubrikerna och det finns även filterfunktioner att tillgå i kolumnerna om det skulle
behövas för att söka ut rätt doktorand. Du får fram uppgifterna för den aktuella doktoranden
genom att klicka på namnet i listan.
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När du klickar på ett namn får du upp menyn ”Doktorandens studieplan” för den doktoranden och
det ämnet. Klicka på namnet och ISP för doktoranden och aktuellt ämne väljs och visas:
Menyn ”Doktorandens studieplan” med undermenyer avser i detta läge den aktuella doktorandens
uppgifter.

Klicka på namnet och ISP för doktoranden och aktuellt ämne väljs och visas:
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5.3 Att tillfråga beslutsfattare för doktorands ISP och ämne
Det åligger huvudhandledaren att se till att rätt beslutsfattare är kopplad till rätt doktorands ISP.
Huvudhandledaren ska skicka en förfrågan om att bli beslutsfattare till den/de personer som
enligt formella beslut ska vara detta, dvs den/de som beslutar en period genom att fastställa
denna. Det måste finnas åtminstone en beslutsfattare som accepterat för att en period ska kunna
fastställas. Det kan även vara flera beslutsfattare om avsedd ISP kräver flera personers beslut.
Varje tilltänkt beslutsfattare tillfrågas var för sig.
Välj ut rätt doktorands ISP genom menyn ”Doktorander” som beskrivet i 5.2. Då rätt doktorands
ISP är vald klickar man på menyn ”Beslutsfattare”.

Vyn som visas innehåller en knapp ”Lägg till beslutsfattare”. Klicka på den för att skicka en
förfrågan till den tilltänkta personen.

En ruta för att lägga till beslutfattare öppnas. I fältet kan du söka på namn eller del av namn men
även på UmU-id. Exemplet visar hur det ser ut med sökning på del av namnet. Sökningen
genererar två träffar.
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Söker du på UmU-id får du en träff:

När du förvissat dig om att du hittat rätt person klickar du på ”Välj”.

Detta skapar en förfrågan till den valda personen. Dels skickas informationen via ett e-brev där
framgår det att man ska logga in i Web-ISP och verifiera beslutsfattarförfrågan, men det syns
även via menyn ”Mina ärenden” i Web-ISP för den tillfrågade personen (se 6.1). Det går också
att neka en beslutsfattarförfrågan om det blivit fel.

I beslutsfattarvyn ser det ut såhär då en förfrågan är skickad:

När förfrågan besvarats ändras statusen:

Nekar den tillfrågade beslutsfattaren måste processen göras om.
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5.4 Att tillstyrka en period
TIPS! Se till att man gjort all redigering innan fastställandeprocessen påbörjas. Alla berörda
parter har tillgång att redigera alla ingående fält tills fastställandeprocessen initieras.
När alla berörda parter anser en period vara tillräckligt ifylld innehållsmässigt skickar
doktoranden aktuell period för tillstyrkan till huvudhandledaren (från steg 3 till steg 4). Då denna
process påbörjas kan de ingående fälten i aktuell period inte längre redigeras så alla kan vara
säkra på att innehållet förblir oförändrat under fastställandeprocessen.
När fastställandeprocessen påbörjats får huvudhandledaren ett ärende i Web-ISP under menyn
”Ärenden”. Som huvudhandledare kan du antingen neka perioden eller acceptera den. Nekar du
återgår perioden till föregående status (steg 3), dvs. den blir redigeringsbar för alla parter och
väntar på att doktoranden ska skicka perioden för tillstyrkan igen. Accepterar huvudhandledaren
går perioden vidare till beslutsfattare som ska vidta samma åtgärd. dvs. antingen neka eller
acceptera. Vid accept blir perioden fastställd och kan inte längre ändras. Perioden är beslutad.
Planering av nästa period och uppföljning av den just fastställda perioden kan påbörjas.
Under ”Ärenden” söker du fram det aktuella ärendet:

Ärendet har en ”Svara”-länk. Klicka på denna:
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Du får fram denna vy. Klickar du på ”Avbryt” stänger du ärendet utan åtgärd.

Välj med radioknapparna om du vill ”Neka” eller ”Acceptera” innehållet i perioden på den
aktuella ISP:n. Du bekräftar ditt val genom att klicka på ”Spara”. Detta genererar ett e-brev till
doktoranden som informerar om du nekat eller accepterat. Du kan också skriva ett meddelande i
meddelanderutan och den texten bifogas i e-brevet systemet skickar till doktoranden.
De biträdande handledarna får också ett e-brev som informerar att perioden skickats för
tillstyrkan. Biträdande handledare kan inte tillstyrka utan bara läsa innehållet.
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5.5 Skillnaden mellan Period 1 och kommande perioder
Hanteringen är lite annorlunda om det är doktorandens första period som tillstyrkas eller om det
är period 2, 3, 4 etc. Den första perioden är det handledarens uppgift att tillstyrka innehållet i
vyerna Planering, Forskningsplan samt Tid- och finansieringsplan. Eftersom det inte finns någon
Uppföljning att tillstyrka ännu så ska detta inte göras förrän tillstyrkan av Period 2 ska göras.
Principbild:

Här ska du alltså kontrollera innehållet i de tre vyerna Planering, Forskningsplan samt Tid- och
finansieringsplan. Först när Period 1 fastställts av beslutsfattare blir första periodens Uppföljning
tillgänglig att fylla i.
Nästa tillstyrkan som görs blir således Uppföljning för Period 1, men sedan tillstyrker man också
Planering för Period 2 samt om det gjorts ändringar i Forskningsplan och/eller Tid- och
finansieringsplan (versionsnumret ändras från förra perioden om ändring gjorts). Principbild:

Detta förfarande gäller alltså alla perioder utom den första.
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TIPS! I vyerna ”Planering” och ”Uppföljning” finns från och med period 2 knappen ”Ladda
föregående…” så länge inget är sparat i den vyn.

Att klicka på ”Ladda föregående planering” innebär att innehållet från föregående periods
”Planering” hämtas upp (även eventuella bifogade filer) och kan således bli ett material att utgå
från när planeringen för aktuell period ska skrivas. Knappen är bara aktiv tills man klickat på
”Spara”-knappen i vyn.
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5.6 Byte av huvudhandledare
Finns det ett formellt beslut att en huvudhandledare ska bytas görs detta i systemet av
doktoranden, av aktuell huvudhandledare eller av en beslutsfattare. Som huvudhandledare måste
du söka ut aktuell doktorand (och ämne om doktoranden har flera) under ”Doktorander” och
därefter under menyn ”Handledning” påbörja bytesprocessen. Klicka på ”Påbörja handledarbyte”.

Förfarandet är därefter detsamma som när man söker ut sin handledare, dvs. söka ut den nya
huvudhandledaren som får en förfrågan att ta ställning till.
E-brev skickas till berörda parter att huvudhandledarbyte påbörjats.

5.7 Att tillfråga Anknuten användare för doktorands ISP och ämne
Om ISP:n ska ha anknutna användare åligger det huvudhandledaren (eller beslutsfattaren) att se
till att eventuella anknutna användare tillfrågas och kopplas till rätt doktorands ISP.
Huvudhandledaren (eller beslutsfattaren) ska skicka en förfrågan om att bli anknuten användare
till den/de personer som enligt formella beslut ska vara detta, dvs den/de som ska ha tillgång till
ISP:n men endast med läsrättighet. Varje tilltänkt anknuten användare tillfrågas var för sig.
Välj ut rätt doktorands ISP genom menyn ”Doktorander” som beskrivet i 5.2. Då rätt doktorands
ISP är vald klickar man på menyn ”Anknutna användare”.
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Vyn som visas innehåller en knapp ”Lägg till anknuten användare”. Klicka på den för att skicka
en förfrågan till den tilltänkta personen.

En ruta för att lägga till Anknuten användare öppnas. I fältet kan du söka på namn eller del av
namn men även på Umu-id. Exemplet visar hur det ser ut med sökning på del av namnet.
Sökningen genererar två träffar.

Söker du på UmU-id får du en träff:

När du förvissat dig om att du hittat rätt person klickar du på ”Välj”.

Studentcentrum/Ladokgruppen
Version 2.0

Sida 37

Web-ISP Manual
Gäller från 2017-05-18
Detta skapar en förfrågan till den valda personen. Dels skickas informationen via ett e-brev där
framgår det att man ska logga in i Web-ISP och verifiera förfrågan om anknuten användare, men
det syns även via menyn ”Mina ärenden” i Web-ISP för den tillfrågade personen (se 5.1). Det går
också att neka en förfrågan som anknuten användare om det blivit fel.
I vyn ”Anknutna användare” ser det ut såhär då en förfrågan är skickad:

När förfrågan besvarats ändras statusen:

Nekar den tillfrågade användaren måste processen göras om.

5.8 Att avsluta Anknuten användare för doktorands ISP och ämne
Det är rollerna Huvudhandledare och Beslutsfattare som kan avsluta anknutna användare. Ska en
person inte längre ha tillgång till en ISP så måste denne frånkopplas. Det gör man vyn Anknutna
användare. Välj ut rätt doktorands ISP genom menyn ”Doktorander” som beskrivet i 5.2. Då rätt
doktorands ISP är vald klickar man på menyn ”Anknutna användare”.

Studentcentrum/Ladokgruppen
Version 2.0

Sida 38

Web-ISP Manual
Gäller från 2017-05-18
Vyn visar användare som är kopplade till vald ISP som Anknutna användare. Klicka på
”Avaktivera”-länken på aktuell användare för att frånkoppla denne.

En pop-up ruta kommer fram för att bekräfta åtgärden.

5.9 Menyn ”Visa min ISP”
Vissa roller har valet ”Visa min ISP” i den vänstra menyn. Den är inte synlig i alla lägen. Detta
kan uppstå om du själv varit doktorand och därefter fått en annan roll i systemet. Menyvalet
plockar fram den ISP du hade som doktorand.
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6 Att arbeta i Web-ISP som Beslutsfattare
Har du rollen Beslutsfattare i Web-ISP är din huvudsakliga systemarbetsuppgift att neka eller
acceptera de perioder som doktoranderna och dess huvudhandledare bedömt vara klara för
godkännande. Att acceptera en period är i princip samma sak som att sätta signatur på ett
dokument. Du är alltså ansvarig för att innehållet i en period är korrekt och riktigt. Beslutsfattarna
ska därför vara formellt utsedda.
Beslutsfattarens roll innebär också att tillfråga eventuella anknutna användare (vilket även
huvudhandledaren kan göra).
Du blir beslutsfattare genom att acceptera den förfrågan som skickats från aktuell doktorands
huvudhandledare. Då blir du knuten till denna doktorands ISP och är delaktig i beslutsprocessen.

6.1 Hantera en beslutsfattarförfrågan
När en huvudhandledare skickat en förfrågan till dig och begärt att du ska vara aktuell doktorands
beslutsfattare ska du hantera denna förfrågan i systemet. Du ska acceptera förfrågan (om den inte
är felaktig varvid du ska du neka förfrågan). Båda alternativen görs via det ärende som finns
under menyn ”Ärenden” i Web-ISP:n
Klicka på ”Ärenden” i menyn till vänster.
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Du får upp följande vy:

I vy visas en lista på alla dina ärenden. Du kan se vilken typ av ärende det avser och vilken ISP
det handlar om.
TIPS! Rutorna under kolumnrubrikerna är filtreringsrutor och kan användas för att filtrera ut
ärenden. Skriver man t.ex. ”förfrågan” i filterrutan under Typ visas alla ärenden vars typ
innehåller ordet förfrågan.
Alla ärenden där en åtgärd behövs har en ”Svara”-länk. Klicka på länken (se pilen) så får du upp
följande ruta:

Klickar du på ”Avbryt” stänger du ärendet utan åtgärd.
Välj med radioknapparna om du vill ”Neka” eller ”Acceptera” beslutsfattarförfrågan. Du
bekräftar ditt val genom att klicka på ”Spara”-knappen. Detta genererar ett e-brev till
huvudhandledaren som säger om du nekat eller accepterat. Skriver du något i meddelanderutan
bifogas den texten i e-brevet systemet skickar till doktoranden.
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6.2 Söka fram uppgifter om doktorander
Under menyn ”Doktorander” visas vilka doktoranders uppgifter du har tillgång till i egenskap av
din roll i Web-ISP. Listan över doktorander som visas i menyn är sorteringsbar på
kolumnrubrikerna och det finns även filterfunktioner att tillgå i kolumnerna om det skulle
behövas för att söka ut rätt doktorand. Du får fram uppgifterna för den aktuella doktoranden
genom att klicka på namnet i listan.

När du klickar på ett namn får du upp menyn ”Doktorandens studieplan” för den doktoranden och
det ämnet.

Klicka
på ”Joakim Bergman” och ISP för doktoranden och aktuellt ämne väljs och visas:

Menyn ”Doktorandens studieplan” med undermenyer visar i detta läge den aktuella doktorandens
uppgifter.
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6.3 Att fastställa en period
TIPS! Om möjligt bör du vara involverad i innehållet och se till att all redigering gjorts redan
innan fastställandeprocessen påbörjas. Alla berörda parter har möjlighet att redigera alla ingående
fält tills dess fastställandeprocessen initieras av doktoranden.
När doktoranden (och andra involverade parter) anser sin period vara tillräckligt ifylld
innehållsmässigt skickar denna/denne aktuell period för tillstyrkan till sin huvudhandledare (från
steg 3 till steg 4). Då denna process påbörjas kan de ingående fälten i aktuell period inte längre
redigeras så alla kan vara säkra på att innehållet förblir oförändrat under fastställandeprocessen.
När fastställandeprocessen påbörjats får huvudhandledaren ett ärende i Web-ISP under menyn
”Ärenden” som denna/denne antingen kan neka eller acceptera. Biträdande handledare har ingen
systemmässig del i beslutet. Nekar huvudhandledaren återgår perioden till föregående status (steg
3), dvs. den blir redigeringsbar för alla parter och väntar på att doktoranden ska skicka för
tillstyrkan igen. Detta ska bara göras om ändringar i innehållet ska göras. Accepterar
huvudhandledaren går perioden vidare till berörda beslutsfattare för fastställande.
Dennas/dennes/dessas uppgift är att ta ställning till innehållet och antingen acceptera eller neka
aktuell period. För varje beslutsfattare finns ett ärende under ”Ärenden” för den specifika
doktoranden.
För att en period ska bli fastställd och beslutad måste alla berörda beslutsfattare acceptera. Om
någon av beslutsfattarna nekar går perioden tillbaka till steg 3-Under arbete och beslutsprocessen
måste påbörjas igen då relevanta ändringar gjorts.
Klicka på ”Ärenden” och sök fram det ärende du berörs av:
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När du tagit ställning till innehållet i alla delarna av den berörda doktorandens aktuella period ska
du antingen neka eller acceptera beslutet. Du kommer åt den aktuella ISP:n antingen via länken
”Visa ISP” i ärendet eller genom att söka upp aktuell doktorands ISP via förfarandet i 6.2.

För att åtgärda ärendet klickar du på ”Svara”-länken.

Du får upp följande vy:

Klickar du på ”Avbryt” stänger du ärendet utan åtgärd.
Välj med radioknapparna om du vill ”Neka” eller ”Acceptera” beslutet. Du bekräftar ditt val
genom att klicka på ”Spara”-knappen.
Väljer du ”Acceptera” och det är fler beslutsfattare än dig som ska ta ställning sparas ditt beslut
och ditt ärende avslutas. Systemet inväntar därefter svar från de andra beslutsfattarna innan
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perioden blir fastställd (alla beslutsfattare accepterar) eller går tillbaka till steg 3-Under arbete
(någon beslutfattare nekar).
När alla beslutsfattare tagit ställning genererar systemet ett e-brev till berörda parter som säger
om perioden nekats eller accepterats. Du kan också skriva ett meddelande i meddelanderutan och
den texten bifogas i e-brevet systemet skickar till doktoranden.
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6.4 Skillnaden mellan Period 1 och kommande perioder
Hanteringen är lite annorlunda om det är doktorandens första period som ska fastställas eller om
det är period 2, 3, 4 etc. I den första perioden fastställer beslutsfattaren vyerna Planering,
Forskningsplan samt Tid- och finansieringsplan eftersom det inte finns någon Uppföljning att
fastställa ännu. Principbild:

Här ska du alltså kontrollera innehållet i de tre vyerna Planering, Forskningsplan samt Tid- och
finansieringsplan. När Period 1 fastställts blir första periodens Uppföljning tillgänglig att fylla i.
Nästa fastställande som görs blir således på Uppföljning för Period 1, men sedan fastställer man
också Planering för Period 2 samt om det gjorts ändringar i Forskningsplan och/eller Tid- och
finansieringsplan (versionsnumret har ändrats sedan förra perioden).
Principbild:

Detta förfarande gäller alltså alla perioder utom den första.
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TIPS! I vyerna ”Planering” och ”Uppföljning” finns från och med period 2 knappen ”Ladda
föregående…” så länge inget är sparat i den vyn.

Att klicka på ”Ladda föregående planering” innebär att innehållet från föregående periods
”Planering” hämtas upp (även eventuella bifogade filer) och kan således bli ett material att utgå
från när planeringen för aktuell period ska skrivas. Knappen är bara aktiv tills man klickat på
”Spara”-knappen i vyn.
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6.5 Avaktivera kopplingen mellan beslutsfattare och doktorands ISP
Finns formellt beslut på att en beslutsfattare inte längre ska vara delaktig i fastställandet av en
ISP:s perioder ska man avaktivera bestlutsfattarkopplingen mot doktorandens ISP. Detta kan bara
göras av beslutsfattaren själv. Välj rätt doktorand (och ämne) under ”Doktorander” och därefter
under menyn ”Beslutsfattare”. Klicka på ”Avaktivera”.

Det kommer upp en ruta som kräver att du verifierar avaktiveringen. Godkänner du
avaktiveringen får du även ett e-brev som verifierar detta.
Obs! Det går inte avaktivera sig så länge du har ett aktivt ärende. Du måste ta ställning till det
ärendet först.

6.6 Att tillfråga Anknuten användare för doktorands ISP och ämne
Om ISP:n ska ha anknutna användare åligger det beslutsfattaren (eller huvudhandledaren) att se
till att eventuella anknutna användare tillfrågas och kopplas till rätt doktorands ISP.
Beslutsfattaren (eller huvudhandledaren) ska skicka en förfrågan om att bli anknuten användare
till den/de personer som enligt formella beslut ska vara detta, dvs den/de som ska ha tillgång till
ISP:n men endast med läsrättighet. Varje tilltänkt anknuten användare tillfrågas var för sig.
Välj ut rätt doktorands ISP genom menyn ”Doktorander” som beskrivet i 6.2. Då rätt doktorands
ISP är vald klickar man på menyn ”Anknutna användare”.
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Vyn som visas innehåller en knapp ”Lägg till anknuten användare”. Klicka på den för att skicka
en förfrågan till den tilltänkta personen.

En ruta för att lägga till Anknuten användare öppnas. I fältet kan du söka på namn eller del av
namn men även på Umu-id. Exemplet visar hur det ser ut med sökning på del av namnet.
Sökningen genererar två träffar.

Söker du på UmU-id får du en träff:

När du förvissat dig om att du hittat rätt person klickar du på ”Välj”.
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Detta skapar en förfrågan till den valda personen. Dels skickas informationen via ett e-brev där
framgår det att man ska logga in i Web-ISP och verifiera förfrågan om anknuten användare, men
det syns även via menyn ”Mina ärenden” i Web-ISP för den tillfrågade personen (se 6.1). Det går
också att neka en förfrågan som anknuten användare om det blivit fel.
I vyn ”Anknutna användare” ser det ut såhär då en förfrågan är skickad:

När förfrågan besvarats ändras statusen:

Nekar den tillfrågade användaren måste processen göras om.

6.7 Att avsluta Anknuten användare för doktorands ISP och ämne
Det är rollerna Huvudhandledare och Beslutsfattare som kan avsluta anknutna användare. Ska en
person inte längre ha tillgång till en ISP så måste denne frånkopplas. Det gör man vyn Anknutna
användare. Välj ut rätt doktorands ISP genom menyn ”Doktorander” som beskrivet i 6.2. Då rätt
doktorands ISP är vald klickar man på menyn ”Anknutna användare”.
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Vyn visar användare som är kopplade till vald ISP som Anknutna användare. Klicka på
”Avaktivera”-länken på aktuell användare för att frånkoppla denne.

En pop-up ruta kommer fram för att bekräfta åtgärden.

6.8 Menyn ”Visa min ISP”
Vissa roller har valet ”Visa min ISP” i den vänstra menyn. Den är inte synlig i alla lägen. Detta
kan uppstå om du själv varit doktorand och därefter fått en annan roll i systemet. Menyvalet
plockar fram de ISP du hade som doktorand.
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7 Att arbeta i Web-ISP som Anknuten användare
Har du rollen Anknuten användare i Web-ISP har du läsrättigheter till de ISP du kopplats till.

7.1 Hantera en Anknuten användare-förfrågan
När en huvudhandledare eller beslutsfattare skickat en förfrågan till dig och begärt att du ska vara
en anknuten användare till aktuell doktorands ISP ska du hantera denna förfrågan i systemet. Du
ska acceptera förfrågan (om den inte är felaktig varvid du ska du neka förfrågan). Båda
alternativen görs via det ärende som finns under menyn ”Ärenden” i Web-ISP,
Klicka på ”Ärenden” i menyn till vänster.

Du får upp följande vy:

I vy visas en lista på alla dina ärenden. Du kan se vilken typ av ärende det avser och vilken ISP
det handlar om.
TIPS! Rutorna under kolumnrubrikerna är filtreringsrutor och kan användas för att filtrera ut
ärenden. Skriver man t.ex. ”förfrågan” i filterrutan under Typ visas alla ärenden vars typ
innehåller ordet förfrågan.
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Alla ärenden där en åtgärd behövs har en ”Svara”-länk. Klicka på länken (se pilen) så får du upp
följande ruta:

Klickar du på ”Avbryt” stänger du ärendet utan åtgärd.
Välj med radioknapparna om du vill ”Neka” eller ”Acceptera” förfrågan om anknuten användare.
Du bekräftar ditt val genom att klicka på ”Spara”-knappen. Detta genererar ett e-brev som säger
om du nekat eller accepterat. Skriver du något i meddelanderutan bifogas den texten i e-brevet.

Studentcentrum/Ladokgruppen
Version 2.0

Sida 53

Web-ISP Manual
Gäller från 2017-05-18

7.2 Söka fram uppgifter om doktorander
Under menyn ”Doktorander” visas vilka doktoranders uppgifter du har tillgång till i egenskap av
din roll i Web-ISP. Listan över doktorander som visas i menyn är sorteringsbar på
kolumnrubrikerna och det finns även filterfunktioner att tillgå i kolumnerna om det skulle
behövas för att söka ut rätt doktorand. Du får fram uppgifterna för den aktuella doktoranden
genom att klicka på namnet i listan.

När du klickar på ett namn får du upp menyn ”Doktorandens studieplan” för den doktoranden och
det ämnet.

Klicka på ”Joakim Bergman” och ISP för doktoranden och aktuellt ämne väljs och visas:

Menyn
”Doktorandens studieplan” med undermenyer visar i detta läge den aktuella doktorandens
uppgifter.
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7.3 Att avsluta Anknuten användare för doktorands ISP och ämne
Det är rollerna Huvudhandledare och Beslutsfattare som kan avsluta anknutna användare. Ska en
person inte längre ha tillgång till en ISP så måste denne frånkopplas. Det görs av antingen
huvudhandledaren eller av en beslutsfattare.

7.4 Menyn ”Visa min ISP”
Vissa roller har valet ”Visa min ISP” i den vänstra menyn. Den är inte synlig i alla lägen. Detta
kan uppstå om du själv varit doktorand och därefter fått en annan roll i systemet. Menyvalet
plockar fram de ISP du hade som doktorand.
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