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Platina 10 (förslag inkomna 2018) .
• ”Användarna tycker att det är för omständligt att registrera från Outlook idag. De vill kunna 

använda dra-och-släpp-tekniken direkt in till ärendet i Platina för att få ett smidigare 
registreringsförfarande.”

• ”Idag låses alla flikar i aktuell Internet Explorer i vissa lägen i Platina, t e x när ett nytt 
ärendekort öppet.”

• ”I rollen som användare i Platina ska jag kunna nå snabbsöken inte bara från startsidan 
utan även från övriga sidor. T ex när jag har öppnat ett ärende i nytt fönster – där många 
ofta är – vill jag kunna göra en snabbsökning.”

• ”Kravet är att alla fält i handlingskortet ska kunna fyllas vid diarieföring direkt när man 
diarieför en handling via Office Addin. Man ska slippa göra en tidsödande och rättsosäker 
”tvåstegsraket”.”

• ”Ändra rubriken In-/ut-datum”



Platina 11 (förslag inkomna 2019).
• ”När man håller på att registrera har vi märkt att sekretess och pul inställningarna man 

gjort hoppar tillbaka till inga om man t ex ändrar ärendetyp. Man ska inte behöva fylla i 
dessa igen när man håller på med kortet.”

• ”Skapa en möjlighet att kopiera en url från både dokument- och handlingskort som gör att 
den kopplande filen visas direkt. Länken ska vara behörighetsstyrd vilket innebär att den 
endast fungerar om jag har behörighet i Platina till det aktuella objektet.”

• ”När jag använder snabbsöken så ska sökresultatet visa de nyaste diarieförda 
ärendena/ärenden/dokumenten/handlingarna först inte tvärtom. Den här sorteringen ska 
också följa med när jag bläddrar mig vidare till kommande sidor med sökresultat.”

• ”Högerklicksvalet ”Ta bort” ska aldrig finnas tillgängligt i en box på startsidan. Vill man ta 
bort ett objekt, t.ex. ett dokument, gör man det där dokumentet lagras, d.v.s. i den aktuella 
dokumentmappen. Precis som idag krävs full kontroll för att ta bort ett objekt.”

• Förbättringar i dra-släpp 

• Knapparna för att exportera sökresultat till Excel och Skriv på huvudsöksidan. 



Platina 12.



Platina 12 (förslag inkomna 2020).

• Förslag från konsekvensgruppen 

• Utökade sökmöjligheter ”Byt ägare” 

• Förbättringar av funktionen ”Skicka till”

• Digital ankomststämpel för inkommande digitala 
handlingar

• Skicka flera objekt samtidigt via "Skicka till”

• Dialogruta även vid incheckning av filtyper som t 
ex pdf

• Dra och släpp-funktion ut ur Platina 

• Hämta information från arbetsutskottsmöte till nämndmöte

• Diarieföra arbetsdokument via kallelseöversikt och via 
protokollsöversikt

• Bilaga ska inte försvinna i Meetings plus när den blir diarieförd

• Välja inställningar för beslutsunderlag i relation till 
personuppgiftsinnehåll

• Sortering av anmälda delegationsbeslut utifrån datum och 
delegat

• Skapa fält med standardbokmärke för ajournering i 
protokollsöversikten till protokollet



Platina 12 (preliminärt).

• Bygga bort PCF:en

• Lyft av administrationssidor från IE 

• Supporttickets, prestanda, säkerhet och 
underhållbarhet

• Förbättringsförslag från användarföreningen 

Hösten 

2021



Några exempel på ny funktionalitet i Platina 12.

• Återkommande fasta punkter till kallelsen 

• Sammansatta dokument

• Utkast av kallelse i Word-format

• Utökad funktionalitet i snabbsöken med sökförslag



Icke funktionella krav 
Platina 12.

• SQL 2017

• Slutar supportera IE 

• Modernare teknik för att hantera 
databasobjekt (SSDT) 



PCF?.

• WebDAV, Protokoll för 
dokumenthantering via HTTPS. 
Används av bl.a. Microsoft.

• Browsertillägg, baserad på ITHit
WebDAV.

• Ny distributionsteknik 

• Några nya användarupplevelser



Kommande och genomförda 
aktiviteter.
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Nyheter.

• Smarta sökmappar

• Digital anslagstavla

• Teams för Platina

• Signeringsportalen

• Förtroendemannahantering

• Ledarmotspublicering

• Uppgraderingsabonnemang 



Smarta sökmappar.

• En sökmapp är en som en listrapport men 
visas i en mapp på valt objekt

• Resultatet går att göra klickbart så att objekt i 
träffresultatet kan öppnas och användaren får 
tillgång till högerklicksfunktion på objekten

• Masshantering för att kunna göra ändringar 
på många objekt samtidigt



Digital anslagstavla.

• Underlätta arbetet att fylla kraven i 
kommunallagen 

• Baserat på underlag som är publicerat till 
Meetings Plus

• Automatisk generering och publicering av 
anslag



Teams för Platina 1.2.

• Integration till Microsoft Teams

• Samverka kring ärenden och 
arbetsdokument 

• Diarieför direkt från Teams

• Skapa dokument baserat på 
dokumentmallar från Platina

• Koppla ärenden till befintliga 
kanaler



Signeringsportalen.

• Signeringsportalen ger möjlighet för externa 
användare att signera dokument i Platina

• Inlogg med BankID

• Personlig certifikat för underskrift

• Följer PAdES LTV
• Dokumenten kan långtidslagras.



Förtroendemannahantering och 
ledarmotspublicering.

• En ny helhetslösning för att täcka in hela 
förtroendemannahanteringen 



Portal Bas

Mina sidor

• Bild

• Personuppgifter

• Samtycke att 
information sparas och 
publiceras

• Uppdrag

Arvodeshantering

• Blanketter och rapporter

Platina

Förtroendemannaregister
• Ledamöter och 

tjänstemän
• Personuppgifter
• Uppdrag
• Behörigheter i Meetings 

Plus

Meetings Plus 

Ledamotspublicering

• Nämnder & styrelser

• Politiska partier

• Ledamöter

• Mandatperioder och 
uppdrag



Uppgraderingsprenumeration.

Vad?

• En årlig uppgradering till fast pris

Varför? 

• Alltid den senaste versionen

• Använd den senaste funktionaliteten

• Kostnadsmedvetenhet – Alla vet vad priset är

• Spar tid

• Generera verksamhetsnytta



Tack.


