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Nyheter

Kartan (Alla)
• Zooma in till ESO genom lista
• Automatisk kartuppdatering var 60 sek
• Föregående zoomning sparas
• Förstora aktivitetsmenyn

Aktuell lägesbild
• Ny presentation på störningsrapporterna (ESL, Myndighet och Elnätföretag)
• Texten i störningsrapport utbytt till ”Planerat avbrott” (Elnätföretag)
• Det går att bifoga fler än en fil till dagboksinlägg (ESL, Myndighet och Elnätföretag)

Preliminärrapporter (Elnätföretag)
• Nytt menyalternativ ”Kvittenser MFK/AFK

Meddelanden (Alla)
• Notifieringar
• Förändrad funktion av menyalternativ ”Mottagna meddelanden”
• Radera skickade och mottagna meddelanden
• Visar avsändare och vilka mejlet skickats till
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Meddelanden fortsättning (Alla)
• Bättre filtreringsmöjligheter på skickade meddelanden
• Skicka fler meddelanden till samma mottagare med olika kommunikationskanaler
• Filtrera kontakter som ”har Rakel-telefon”
• Vid val av mottagare kan man filtrera på ”interna kontakter”- endast synliga för egen organisation
• Störningsinformation till SR

Resurser
• Nytt fritextfält ”Notering” som ej används vid matchning av resursbehov (Myndighet och

Elnätföretag)
• Fältet ”Beskrivning” borttaget i resursbehovsrapport (Myndighet och Elnätföretag)

• Möjlighet att samordna en grupp resurser till ett linjelag (Myndighet och Elnätföretag)
• Nytt menyalternativ ”Behov av resurser- översikt” (ESL, Myndighet och Elnätföretag)
• Vid matchning av resurser tas det nu hänsyn till geografiskt avstånd (ESL)
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Admin
• Registrera kontakter som endast syns internt
• Vid skapande av prenumeration led man automatiskt in i vyn ”välj

prenumerant.
• I listan över prenumerationerna ser man hur många prenumeranter

respektive prenumeration har
• Har blivit enklare att ändra i befintliga prenumerationer

ESL
• När elsamverkan avslutas så tas sammanfattningen bort automatiskt i

Aktivitetsmenyn
• I listan över dagordningar visas vem som senast uppdaterat en

dagordning. Kan även sparas som utkast.



Publik
Elsamverkan.se

Elsamverkan.se har fått ett
nytt utseende
Den nya webbplatsen har tre
sektioner
• Susie
• Rakel
• Elsamverkan

Adress.
http://www.elsamverkan.se



Katalog
Inloggning

Inloggning med
användarnamn och lösenord
Som användare kan man har
rollerna User och/eller Admin
Användarnamnet måste vara
4 tecken och lösenordet 6
tecken långt
Adress.
http://www.elsamverkan.se
SUSIE utbildning



Aktuell lägesbild

Karta

Snabbzoomning till ESO
Automatiskuppdatering
av kartan (intervall 60
sek)
Möjligt att förstora
”aktivitetsfält”
Vald information hamnar
överst i ”aktiviteter”
Kartan behåller sitt
tillstånd under sessionen



Aktuell lägesbild

Statusrapporter
En sammanvägd bild per
elnätsföretag, mest kritiska
statusar ligger högst upp i
listan. Ej rapporterade
områden hamnar längst ned

För att se enskilda
elnästområden klicka på
”detaljerad lista”

Statusrapporterna är
tidsstyrda störningar visas i
kartan för respektive område

Texten i störningsrapport
utbytt till ”Planerat avbrott”



Det går att bifoga flera
dokument till en
dagboksnotering
ESL och elnätsföretag kan
publicera dagboksinlägg  i
SvKs dagbok
En dagboksnotering som
inte längre publiceras av
ägande organisation
markeras med röd färg

Aktuell lägesbild

Dagbok



Notifieringar visas med en
ikon i bannern
Notifieringar kan vara
personliga eller gälla
användarens organisation
Klick på en notifiering
öppnar aktuellt
menyalternativ
Klicka i checkboxen för att
bekräfta notifieringen utan
att öppna menyalternativet

Meddelande

Notifieringar



Noteringar som visas direkt
Mottaget meddelande
Ny eller ändrad resursutlåningsbegäran
Den aktuella resursbehovsrapporten behöver förnyas
Ändrad hantering av resursbehov
Ny dagboksnotering publicerad
Ny/uppdaterad dagordning (Gäller för ESL)
Nytt resursbehov (Gäller för ESL)

Noteringar som visas med fördröjning
Information om störning i tillståndet utkast (6 timmar)
Hemställan i tillstånd utkast (6 timmar)
Statusrapport med allvarlig statusà Information till SvK
Prenumerationer saknar prenumeranter (15 min)

Notifieringar som visas periodiskt
Kontrollera uppgifterna för din organisations resurser (1 mån aktiveringsfönster)
Personinformation har inte uppdaterats (1 mån aktiveringsfönster)

Meddelande

Notifieringar



Meddelande

Mottagna meddelande

Förändrat menyalternativ.
Nu för samtliga mottagna
meddelanden (utom
MFK/AFK)
Tidigare visades endas
MFK/AFK men dessa ligger
under nytt menyalternativ



Meddelande

Skickade/mottagna meddelanden

I skickade/mottagna
meddelanden visas alla
mottagare som fått
respektive meddelande
(personer, grupper eller
systemlistor) och även
avsändare
Skickade och mottagna
meddelanden går att radera
Bättre filtreringsmöjligheter
på skickade meddelanden



Meddelanden

Skicka meddelanden
Skicka mer än ett
meddelanden till samma
mottagare av valfri typ
I meddelandet infogas
automatiskt vilka personer,
sändlistor och systemlistor
som är mottagare av
meddelandet



Meddelanden

Filtrera kontakter
Det går att filtrera
mottagare på ”har Rakel-
telefon”
Det går att filtrera
mottagare på ”interna
kontakter”



En helt nytt menyalternativ
Här visas meddelanden som gäller MFK/AFK
Meddelanden som gäller MFK/AFK kan kvitteras av mottagaren
Kvittenser blir synliga för SvK

Meddelanden

Kvittenser MFK/AFK



Meddelanden

Störningsinformation till SR
Här skickar du
störningsmeddelande till SR
(CASUS- meddelande, tidigare
OJJE)
Störningstyper som kan sickas
till SR är:

Elstörningar
Fjärrvärme
Bredband
Vatten och avlopp

Ändra störningsposition i karta
eller via latitud och longitud

SR trafikredaktioner
bestämmer vad som
rapporteras till lyssnarna
SR håller på att registrera alla
elnätföretag som finns i SUSIE



Resurser

Hantera resurser (Elnätföretag)

Ny resurstyp ”Linjelag”
Resurser kan grupperas i linjelag
och göras tillgängliga för
elsamverkan
Nya tillstånd för resurser

Privat (ersätter grundläge)
Synlig (nytt)
Tillgänglig
Utlånad

Grupperade resursers
kompetenser visas om man väljer
”Visa grupperade resursers
kompetenser” ovanför listan



Resurser

Vår nästa resursbehovsrapport (Elnätföretag)

Den nya resurstypen linjelag kan
väljas i resursbehovsrapporten
Ange de kompetenser som
linjelaget ska ha
Fältet beskrivning borttaget i
resursbehovsrapport



Resurser

Behovs av resurser (ESL)

Ett resursbehov som uppfylls helt
markeras med en grön bock och
ett resursbehov som delvis
uppfylls visas med en orange bock
Fritext i en resursbehovsrapport
beaktas inte vid matchning
Matchar resurser geografiskt
(närmast överst)
Ny resurstyp ”Linjelag”



Resurser

Behov av resurser- Översikt
Nytt menyalternativ
Alla behov som finns i SUSIE ska
kunna ses- baserat på ESO och ej
vilken organisation som har behov
av resurser
Kan exporteras till xls format



Administratör

Personer
Administratören kan lägga in
kontakter som endast syns
internt för den egna
organisationen
Söka på interna kontakter
Söka på personer med Rakel-
telefon
Formaterar automatiskt om
telefonnummer till +46 och
alla i samma format
Det går att skapa sändlistor
med interna kontakter



Administratör

Skapa nya prenumerationer
Automatiskt meddelande om att
lägga till prenumeranter
I listan över prenumerationerna
ser man hur många
prenumeranter respektive
prenumeration har
Det har blivit enklare att ändra i
befintliga prenumerationer



ESL

Övrigt
När elsamverkan avslutas så tas ESL sammafattning bort automatiskt i
aktivitetsmenyn
I listan över dagordningar visas vem som senast uppdaterat en
dagordning. Dagordningen går även att sparas som utkast.


