360 arkiv- og saksbehandlingssystem – tilgang, hjelp og support
Oppdatert 30.08.2018 ef

VID vitenskapelige høgskole bruker 360 som saksbehandling- og arkivsystem. Systemet driftes av
UNINETT og har innlogging via FEIDE. 360 krever Internet Explorer som nettleser for full
funksjonalitet

Tilgang til 360 – saksbehandler eller lesetilgang

Alle ansatte på VID vil ha lesetilgang til ugraderte dokumenter i 360 via ny Feide-konto koblet til sin
nye VID e-postadresse. Se punkt om Feide innlogging lenger ned.
Alle ansatte på VID er ikke aktive saksbehandlere i 360.
Aktive saksbehandlere er bla. alle ledere, alle som har personalansvar, ansatte i
studieadministrasjonen, fag- eller administrativt ansatte som jobber som saksbehandler.
OBS. Det er lederne som avgjør hvem i egen enhet som skal være aktive saksbehandlere i P360.

Opplæring - Hjelp til selvhjelp - saksbehandlere i 360
•

360 har et e-læringsprogram for opplæring og oppslag. Øverst på midten av 360/Web-bildet
finner du: E-Læring. Start fra begynnelse for en kursgjennomgang. Du kan også klikke deg inn
på ulike emner. Spol fram og tilbake på klippene som du selv ønsker.

•

Hjelp-funksjonen i 360 gir deg også mye informasjon om du lurer på noe. Den finnes øverst i
høyre hjørnet både i 360/Web og i Outlook-360 sidepanel, åpnes ved å trykke på «?»

•

På infosiden for arkiv og saksbehandling finner du flere dokumenter, bla om tilgangsstyring,
hva er arkivverdig mm. Disse dokumentene oppdateres stadig.
http://www.vid.no/ansatt/tjenester/arkiv-og-saksbehandling/

Nye ansatte som skal være aktive saksbehandlere i 360

Nye saksbehandlere i 360 må få støtte og opplæring av sin lokale 360-brukerstøtte for å komme i
gang. Se også Hjelp til selvhjelp punktene over.
Om det trengs kan man i oppstartsfasen ta kontakt med Emily F eller Ingvild S (arkivtjenesten)
Via Skype får man ofte avklart/løst problem som kan oppstå!
Se for øvrig oversikt side 2 om Hjelp og support.

Hva er FEIDE?

FEIDE (Felles Elektronisk IDEntitet) FEIDE lar personer som har tilknytning til norske
utdanningsinstitusjoner identifisere seg via en felles innloggingstjeneste og er eid av
Kunnskapsdepartementet og som forvaltes av UNINETT.

Logge inn i 360 via FEIDE

http://www.vid.no/ansatt Velg Hurtiglenker og Feide-pålogging, logg inn med ditt eget passord.
Velg så Hurtiglenker og klikk på 360 arkiv-og saksbehandling for å åpne web-bildet
Ikke brukt Feide før? Velg da Hurtiglenker og Feide-registrering. Så autentiserer du din Feidekonto og
oppretter ditt eget Feide-passord.
Vent så minimum 1 time før du logger på 360.(oppdateres hos UNINETT 1 gang i timen)

1

Hjelp og support for saksbehandlere i 360

Det er utpekt ansatt som 360-brukerstøtte av lederne ved hvert fakultet/enhet, og det vil i første
omgang være de som skal kontaktes av 360-saksbehandlere ved behov for hjelp.

1.linje brukerstøtte – superbrukere (pr september 2018)
Oslo – (Diakonhjemmet)

Karen Sikveland – ledelsen, superbruker for utvalgsmodulen
Ellen Luckman - FS
Even Myrtrøen - FH Oslo
Anne Dieseth - FTDL Oslo
Margrethe Kildal – Studieseksjonen
Anne Nielsen – Studieseksjonen

Oslo – (Diakonova)
Astrid K. L. Skjølsvik

Sandnes

Therese Lone Kallekleiv - FH Sandnes

Stavanger

Sissel Gjøvikli FTDL - Stavanger

Bergen

Solveig Apelthun - FH Bergen
Tromsø
Stine Solli Teigen

2. linje brukerstøtte - Arkivtjenesten

Arkivarer for VIDs 360 er Ingvild Skansen og Emily Folkman (HR-seksjonen).
Vi har også ansvar for å lese VID’s offisielle postmottak post@vid.no
Vi bistår superbrukere når de trenger støtte, og kan hjelpe saksbehandlere ved problemer som
superbruker ikke klarer å løse. Alle meldinger om hjelp og bistand sendes da til arkiv@vid.no
Uklare tekniske 360-problemer kan drøftes med arkivarer i Oslo som eventuelt melder sak videre til
IT- lokalt eller 360-leverandørens support.

3.linje brukerstøtte - TIETO/UNINETT/Lokal IT

TIETO er leverandør av 360 saksbehandling– og arkivsystem.
Alle feilmeldinger og forespørsler til leverandør skal gå via arkivtjenesten eller IT, som kontakter
TIETO-support for hjelp. Alt registreres i TIETO’s kundeportal (SIcommunity), noe som gir sporing og
full oversikt.
Samtidig er det UNINETT som drifter 360 for hele universitet- og høgskolesektoren og
driftsproblemer hos UNINETT meldes til oss i deres portal.
IT-seksjonen ved VID vitenskapelige høgskole har ansvar for
• Å installere 360 med 360-Outlook funksjonalitet på den enkeltes PC.
• at versjonene av programmene høgskolen bruker er kompatible med den gjeldende
versjonen av 360 som UNINETT til enhver tid kjører.
IT VID bruker supportsystemet Helpdesk for å registrere en sak. Har du ikke tilgang kan du sende en
e-post til helpdesk@vid.no.
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