
 

 

Nytt i Hallandskatalogen 17 november 2020 

 

Nedan en sammanfattning av förändringarna i denna version.  

 

 

 

Vi har som vanligt gjort en hel del åtgärder i bakomliggande logik kring Hallandskatalogen men här 

följer de ändringar som berör dig som är kataloguppdaterare. 

 

 

Mail om Slutdatum och Lämna intyg  

Att veta vem som är Ansvarig chef för en personpost eller vilket Kontrakt personposten är kopplad 

till är viktigt att känna till när kataloguppdaterare har poster med kommande Slutdatum och Intyg 

att hantera. Därför finns nu dessa uppgifter direkt i mail om Slutdatum och Lämna intyg som 

Hallandskatalogen skickar. 

 

Slutdatum: 

 
 

Lämna intyg: 

 
 

 

Nytt attribut: Alt-text för Logotyp 

Vi hanterar logotyp i Hallandskatalogen centralt för samtliga av Region Hallands verksamheter, från 

och med nu är det obligatoriskt att också registrera en beskrivning av logotypen som vi laddar upp.  

 

 
 

Privata vårdgivare med egna kataloguppdaterare kan ladda upp logotyp själva men måste nu även 

fylla i en beskrivning av logotypen. Läs mer om Logotyp. 

 

https://zero.comaround.com/link/710eec0536b14e0d48fd08d88b630a41/


 

Förändrade kolumner 

Äntligen har vi fått möjlighet att justera vyerna i Hallandskatalogen, det vill säga vilka kolumner som 

ska visas när du bläddrar i katalogen eller kör en viss sökning under Fördefinierade sökningar: 

 

  

 

Förhoppningen är att de nya vyerna ska ge dig som jobbar i katalogen en bättre överblick över de 

objekt i katalogen som du ansvarar för. 

 

Dessa kolumner finns nu i respektive vy: 

 

 Bläddra: Namn, Titel, Kontonamn, Huvudpost, Direkttelefon, Tjänstetelefon, E-post 

 Flytta in/Uppdatera: Personpost, Kontonamn, Datum för flyttmarkering, Flyttas till, Datum 

för Uppdatering, Uppdaterade värden 

 Intyg (inom 30 dagar): Personpost, Titel, Kontonamn, Lämna intyg senast, Ansvarig chef, 

Kontrakt 

 Slutdatum (inom 30 dagar): Personpost, Titel, Kontonamn, Slutdatum, Huvudpost, Ansvarig 

chef, Kontrakt 

 Sök enhet/funktion: Enhet/Funktion, Ansvarig chef, Tjänstetelefon, E-post, Länk till 1177, 

HSA-id 

 Sök person: Personpost, Titel, Kontonamn, Arbetsplats, Ansvarig chef, Kontrakt, Huvudpost, 

Direkttelefon, E-post 

 

Vi tror att möjligheterna är många med de nya vyerna och vi rekommenderar därför att du går in på 

egen hand i katalogen och utforskar dem.  

 

Vi passar också på att påminna om att alla vyer och sökningar som du gör i katalogen kan exporteras 

till PDF och Excel så att du kan återanvända informationen och bearbeta den. Läs mer här. 

 

 

Sökning utan begränsat antal 

En annan justering som har genomförts är att det nu är möjligt att visa mer än 200 objekt vid en 

sökning. Detta innebär att du till exempel kan söka fram alla enheter under en förvaltning oavsett 

hur många de är eller alla personposter registrerade i Hallandskatalogen med en viss Titel. Tidigare 

fick du ett felmeddelande om sökningen som du gör ger mer än 200 objekt i resultatet. 

 

 

Frågor? Ställ dem till oss via Forum för kataloguppdaterare eller Servicedesk! 
 

 

https://zero.comaround.com/link/274b45d694f449b448fc08d88b630a41/

