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ID-portalen
I ID-portalen hittar du uppgifter om användarens användarnamn (kontonamn) och
e-postadress.
HSA-id används inte i Synergi Life.
ID-portalen hittar du under ”Mina Verktyg” på Insidan.
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Sökafram en användare
1.Meny-Verktyg
Klickapå Verktygi Menyraden
PS.Det är bara de användaresom har avvikelsesamordnarbehörighet
som har åtkomst till
Verktyg.
2.Användare
Klickapå Användare

3.Sökpå Namn eller Användarnamn
Fyll i namn eller användarnamnpå den du sökeroch klickapå sök.

Klickapå länkenmed namnet du sökt fram. Var nogamed att Användarnamnet(Anv.namn)
och Namnstämmeröverensmed det som finns i ID-portalen för den persondu söker.

Användarenhittas inte? Senästaavsnitt.
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Användaren hittas inte
Får du inte fram något sökresultat, dvs användaren hittas inte?
När en användare inte hittas i systemet beror det ofta på att användaren är deaktiverad.
Söka
Du behöver då söka fram användaren som Deaktiverade användare.
Se avsnittet ”Deaktiverade användare/Söka fram en deaktiverad användare”.
Aktivera
För att aktivera användaren ska deaktiveringsdatumet tas bort, se mer i avsnitt ”Deaktivera
användare/Aktivera en deaktiverad användare”
Ändra
Se till att behörigheten stämmer och att Min enhet och Standardvärdet är detsamma som
arbetsplatsen användaren arbetar vid enligt uppgift i ekS.
Se mer i avsnittet: Deaktiverade användare
Användaren hittas inte som deaktiverad
Om användaren inte heller finns som deaktiverad så är användaren sannolikt inte upplagd i
systemet och behöver läggas upp som ny användare, se avsnitt ”Lägga upp ny användare”.
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Läggaupp ny användare
För att läggaupp en ny användareså kopierardu en befintlig användaresom redanfinns på din
enhet.
Sökfram en befintlig användareenligt instruktion ”Sök fram en användare”;
Klickapå länkenmed namnet du sökt fram

Klickapå Kopieraanvändare

Fyll i den nya användarensuppgifter.
Användarnamn skavara sammasom man
loggarin på datorn med (Kontonamni IDportalen, ej HSA-id).
Användarensnamn skafyllas i med
Efternamn,Förnamnt ex Andersson,Anna
OBS!det är mycketviktigt att rätt epostadressalltid fylls i korrekt på alla
användare.
Fyll i ett nytt tillfälligt lösenord.Setill att
den nya användarenbyter sitt lösenordvid
sin första inloggning.

Användarenbyter sitt lösenordefter att ha loggatin genomatt klickapå sitt namn överst i
Synergifönstret.
KlickaOk.
Klickapå Spara. KLART!

Om du vid uppläggav ny användareinte kan sparautan får upp en text ” Användarenfinns redan
upplagdi Synergi” . Det betyder att användarenär deaktiveradeller att det finns fl er personeri
systemetmed sammaefternamn och förnamn.
Semer i avsnittet ” Användarenfinns redan upplagdi Synergi”.
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Användaren finns redan upplagd i Synergi

Om du vid upplägg av ny användare inte kan spara utan får upp en text ”Användaren finns
redan upplagd i Synergi”.
Det kan betyda att användaren antingen är:
1. Det finns fler användare med samma efternamn och förnamn. Kontrollera om användaren
har en extra bokstav i sitt namn, t ex Andersson, Anna Y. Användarnamn och Namn måste alltid
vara unika värden. Den kan inte finnas fler ”Andersson, Anna” utan användarnamn och namn
måste skilja sig åt och ska då följa det som står i ID-portalen.
2. Deaktiverad. Du behöver då söka fram och återaktivera användaren.
Se mer i avsnittet ”Deaktiverade användare/Söka fram en deaktiverad användare”.
Se mer i avsnittet ”Deaktivera användare/Aktivera en deaktiverad användare”.
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Deaktiveradeanvändare
Sökafram en deaktiveradanvändare
Sökfram aktuell användareenligt instruktion ”Sök fram en användare”;
Expandera”Fler sökparametrar”
MarkeraDeaktiveradeanvändare,skrivet i rött.
Klickapå utropstecknettill höger,då får ” Deaktiveradeanvändare” svart text.

Klickapå sök,då får du upp användaresom är deaktiverade.
Klickapå länkenmed namnet du sökt fram. Var nogamed att Användarnamnet(Anv.namn)
och Namnstämmeröverensmed det som finns i ID-portalen för den persondu söker.

Sevidare: ” Aktivera en Deaktiveradanvändare”

OBS!För att återställasökfunktionenbehöverdu se till att deaktiveradeanvändareblir
rödmarkeradigen, genomatt klickapå utropstecknet,alternativt stänganer fönstret och börja
om.
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Aktivera en deaktiverad användare
Sökfram aktuell användareenligt instruktion ”Sökafram en deaktiveradanvändare”;
Tabort datum vid fältet Deaktiverad
Ändra” Min enhet” och ” Standardvärdet”till den enhet som användarenär anställdvid i
dagsläget.
Läggbehörigheterunder de flikar som är aktuellaför användaren,se ”Behörighetför
registrerare”.
ÄndraMin enhet genomatt klickapå
och ändraStandardvärdetgenomatt klickapå
enheten.Organisationsträdkommer då upp. Välj aktuell enhet.
Glöm inte ta bort datumet! Annarsblir inte användarenaktiverad.
Läggtill behörigheter (se avsnitt Behörigheter).

Klickapå SparaKLART!
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Deaktiveraen användare(vid avslutadanställning)
OBS!Det är endastanvändaresom har registrerarbehörighetsom du deaktiverarsjälv.När det
gäller chefer och personermed utökad behörighetska”!nsökan/Ändring Utökadbehörighet”
användas(formulär finns på Synergishemsida).
Sökfram aktuell användareenligt instruktion ”Sök fram en användare”;
Klickapå länkenmed namnet du sökt fram.

Fylli ” Deaktiveringsdatum”
Ändra” Min enhet” och ” Standardvärdet”till ” Deaktiveradeanvändare”.
ÄndraMin enhet genomatt klickapå
och ändraStandardvärdetgenomatt klickapå
enheten.Organisationsträdkommer då upp. Välj ” Deaktiverade användare” (längstupp i org.
trädet).
Glöm inte datumet!
Det är datumet som styr att användarenblir deaktiverad.

Klickapå Spara. KLART!
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Ändralösenord
Sökfram aktuell användareenligt instruktion ”Sök fram en användare”;
Klickapå länkenmed namnet du sökt fram.

Klickapå Ändralösenordgenomatt klickapå den blå texten till höger om lösenordsrutan

Ändra lösenord
Välj nytt lösenordoch bekräftadet nya lösenordet.

Uppmanamedarbetarenatt byta till ett eget lösenordvid nästainloggningi Synergi.
Användarenbyter sitt lösenord,efter att ha loggatin, genomatt klickapå sitt namn överst i
Synergifönstret.

Klickapå Spara. KLART!
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Ändraarbetsplats(Min enhet och Standardvärde)
Sökfram aktuell användareenligt instruktion ”Sök fram en användare”;
Klickapå länkenmed namnet du sökt fram.

Har användarenbytt arbetsplatsska” Min enhet” och ” Standardvärdet”ändrastill den enhet
som användarenär anställdvid (enlig ekS)i dagsläget.
ÄndraMin enhet genomatt klickapå
och ändraStandardvärdetgenomatt klickapå
enheten.Organisationsträdkommer då upp. Välj aktuell enhet.

Klickapå Spara. KLART!
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Användarlista
För att ta fram en lista på enhetens/verksamhetens
användare(registrerareoch bearbetare)
och kontrollera att rätt personerhar behörighet.

Välja Min enhet
Loggain i verktyg.
Expandera”Flera sökparametrar”

Klickadärefter på högra

för att välja din enhet (Min enhet).

Markera”Min enhet”och välj därefter
din enheti organisationsträdet
genom
att klicka på

Klickadärefter på OK.
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Du har nu valt vilken enhet som sökningengäller (Hjälpmedelscentralen
är ett exempel).

Välj Användartyp
Du skanu välja för vilken användartypdu vill ha en lista på, dvs registrerare eller bearbetare.

Markera”Användartyp” och välj därefter
”Registerare”eller ”Bearbetare”genomatt klicka på
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Klicka därefter på OK.
OBS! Du behöver göra en ny sökning för varje Användartyp, du kan inte välja både Registrerare
och Bearbetare i samma sökning.
Är det bearbetare (chefer etc) där behörigheten behöver ändras ska du skicka in formuläret
”Ansökan/Ändring Utökad behörighet” som finns på Synergis hemsida.

Klicka på

Sökresultatet kan jämföras med Heroma eller ekS, så att alla som ska ha behörighet finns med.
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Behörigheter
Registrerare (mall)
Under respektivefält skaendastföljande vara ifyllt enligt nedan
Skriv alltid in namni ordningen;
Efternamn,Förnamn

”Min enhet”skavarasammasom
Standardvärdet,
dvs den
verksamhetman är anställdvid
enligt ekS.

”Min plats” användsinte, lämnastomt.

Standardvärde
= arbetsplats

Observeraatt det skastå Kategoripå ovanståendetre ställen. Åtkomst till skärmbildbehöver
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inte längre anges på nya användare. Hoppa över fältet och lämna det tomt. De användare som
sedan tidigare har ”Involverade personer” kan ha det kvar tillsvidare.

Används inte för registrerare

Klicka på Spara. KLART!

Utökad behörighet för chefer och avvikelsesamordnare (Bearbetare)

Obs! När Registrerare ska ändras till Bearbetare/Handläggare ska formulär ”Ansökan/Ändring
Utökad behörighet” användas som finns på Synergis hemsida.
För att få utökad behörighet ska man först genomföra e-utbildningen ”Avvikelsehantering för
chefer och bearbetare”. E-utbildningen finns i Kompetensportalen och är cirka 10 min lång.

Har du synpunkter på manualen?
Kontakta oss gärna på Synergihelpdesk@regionsormland.se
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