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1 Inledning
Denna dokumentation riktar sig främst till de förtroendevalda i organisationen och som via Meetings by 
Formpipe kommer att ha tillgång till delar av den information som tjänstemännen registrerar i 
ärendehanteringssystemet. 

Det går att söka fram mötes- och ärendeinformation samt läsa kallelser och mötesprotokoll för de 
nämnder där den förtroendevalda har en giltig mandatperiod samt tjänsteskrivelser och andra 
dokument tillhörande ärendena på föredragningslistan.

Dokumentationen kan även användas av IT-administratör, systemansvarig eller annan som har 
funderingar kring hur Meetings används.
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2 Förkrav och installation
Meetings är alltid kompatibel med iPads senaste version av iOS. Uppgradering av iPadens iOS görs via 
exempelvis iTunes eller via iPadens inställningar. Meetings kräver även att Meetings-servermjukvara är 
installerat för organisationens verksamhetssystem.

Meetings är en applikation för iPad och laddas ned och installeras från Apple App Store.

Innan Meetings kan börja användas måste adressen till ärendehanteringssystemet anges i 
applikationens inställningar. 

Gör så här för att peka ut en eller flera serveradresser:

1. Gå in under Inställningar på iPaden.

2. Klicka på Meetings-ikonen [1] i applikationslistan. 
Till höger på skärmen visas en förteckning över potentiella serveranslutningar:
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3. Fyll i fälten Namn och Server [2]. I Server fyller du i den länk som organisationen har angett.

4. Vill du ansluta till ytterligare servrar, kan du hoppa till nästa serveranslutning [3] och upprepa 
ovanstående. 
Obs: Du kan ansluta upp till 10 olika servrar. Dessa listas sedan på inloggningssidan så att du 
enkelt kan välja vilken server du vill ansluta Meetings till.
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3 Backup
Formpipe rekommenderar att Meetings och dessa data säkerhetskopieras för att kunna återläsa 
applikationen och dess nerladdade dokument tillsammans med anteckningar vid behov. 
Säkerhetskopiering kan förslagsvis göras med hjälp av t.ex. iTunes, iCloud eller organisationens MDM-
lösning (Mobile Device Management).

Det finns även en funktion i Meetings för att ta backup på anteckningar genom att exportera ut dem till 
valfri plats. Detta beskrivs senare i denna manual.

4 Inloggning
Inloggning i Meetings sker med de användaruppgifter som tilldelats av organisationen. Fyll i 
användarnamn och lösenord [1] och klicka på Anslut [2]. Användarnamnet kan sparas genom att bocka i 
Kom ihåg mig.

Gör så här om du vill koppla upp Meetings by Formpipe mot en annan server [3] än den som presenteras 
på inloggningssidan:

1. Klicka på den befintliga serveranslutningen nedanför inloggningsfälten [3]. 
En lista öppnas med samtliga serveranslutningar som finns i Inställningar (se även kapitel 2 – 
Förkrav och installation):
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2. Välj en annan serveranslutning från listan.

3. Logga in som vanligt.

4.1 Ändra lösenord
Inledningsvis, märk väl att tjänstemän som använder Meetings tillsammans med W3D3 inte kan byta 
lösenord.

Gör följande för att byta lösenord: 

1. Tryck på Ändra lösenord. 

Dialogrutan Ändra lösenord visas:
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2. Fyll i Användarnamn och Nuvarande lösenord.

3. Skriv Nytt lösenord och upprepa för att Bekräfta lösenord. 
Obs: Det nya lösenordet måste vara 6 tecken långt samt innehålla minst två av följande typer av 
tecken – gemena, versaler, siffror, specialtecken.

4. Tryck på Bekräfta för att spara eller på Avbryt om du ångrar dig.

5 Nämnder
Den första sidan listar de nämnder som användaren sitter med i.

Nämnderna uppdateras en i taget. Uppdaterade nämnder visas med svart text, och ännu inte 
uppdaterade med grå. Tryck på en nämnd för att uppdatera den. Det går att jobba med redan 
uppdaterade nämnder under tiden en annan nämnd uppdateras. I Offline-läge visas både ny och 
gammal information för de nämnder som är uppdaterade. Nämnder som inte är uppdaterade visar 
endast gammal information.

För att visa mer information om denna nämnd, tryck på informationssymbolen . 

Informationen visas till höger om listan.



Meetings App 2.2 – Användarmanual

© Formpipe Software AB. All rights reserved. 10 (29)

Genom att trycka på en specifik nämnd visas en lista över aktuella möten för nämnden. Listan sorteras 
först efter nämnd och sedan i datumordning med det senaste mötet överst.

Genom att trycka på Kommande eller Tidigare längst upp i listan över aktuella möten, går det att filtrera 
mötena på kommande möten eller tidigare möten. Kommande möten uppdateras automatiskt. För att 
uppdatera tidigare möten, tryck på Tidigare och sedan på Hämta fler möten. Tidigare möten uppdateras 
med 10 stycken i taget i listan.

För att visa mer information om detta möte, tryck på . Informationen visas till höger om listan.

Om ett möte markeras med en blå punkt innebär detta att det finns ny information kring detta möte 
sedan det öppnades senast.
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Ovanför listan med aktuella nämnder finns valet Alla möten. Genom att trycka på detta val så listas alla 
möten för alla nämnder som användaren har tillgång till.

6 Möten
Genom att trycka på ett specifikt möte listas mötets alla dokument och punkter. Till vänster listas först 
alla de dokument som tillhör mötet. Detta kan vara dokument som till exempel kallelse och protokoll.

Efter mötets dokument visas mötets föredragningslista och alla punkter som finns på denna. Om 

punkten har ett dokument kopplat till sig visas följande ikon . 

Har punkten två eller flera dokument kopplade till sig visas följande ikon .
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Genom att trycka på en punkt som innehåller dokument så listas alla de dokument som är kopplade till 
punkten. 

Om hela punktnamnet är för långt för att visas i listan tryck exakt på ikonen  till höger om 
punktnamnet för att dess fulla namn skall visas till höger på träytan.

7 Dokument
Till höger om alla dokumentnamn visas antingen ikonen eller . Visas ikonen  indikerar detta 

att dokumentet inte är nedladdat. Genom att trycka på ikonen laddas dokumentet ned till iPaden.

Observera:

 Platina - Om mötesadministratören inte publicerat punkterna kommer du som användare bara 
kunna titta på och inte att ladda ned kopplade dokument till mötet under tiden och fram tills 
mötesadministratören publicerat åtminstone en punkt.

 W3D3 - Om mötesadministratören raderar ett dokument kommer åtkomsten till nerladdade 
dokumentet och eventuella anteckningar inte vara möjlig för dig som användare att komma åt.

7.1 Läsa ett dokument

Visas ikonen  , så indikerar detta att dokumentet är nedladdat. Då kan du visa dokumentet genom 

att trycka på dokumentnamnet.

Genom att trycka på namnet på ett dokument så visas en översiktsvy över dokumentets alla sidor. 
Genom att trycka på en specifik sida i översiktsvyn så visas denna sida till höger.
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Genom att trycka på dokumentet så visas dokumentet i helskärmsvy. Tryck en gång till i dokumentet för 
att återgå till den tidigare vyn. 

7.2 Snabbnavigering
Genom snabbnavigeringsknapparna ovanför och nedanför varje dokument kan du förflytta dig fram och 
tillbaka mellan alla dokument i mötets punktlista. 
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7.3 Hyperlänkar
Dokument kan innehålla hyperlänkar, som leder vidare till exempelvis referensmaterial som är 
tillgänglig på Internet. Tryck på hyperlänken som du är intresserad av – direkt i dokumentet.

Svara Ja på frågan om länken ska öppnas, vilket görs direkt i iPad:ens webbläsare, dvs. Safari. 

7.4 Ladda ner ny version av dokument
Om ett dokument har uppdaterats med en ny version visas det med en grön knapp Hämta ny version. 
Genom att trycka på den får du ett val att antingen behålla den äldre versionen (och eventuella 
anteckningar) och hämta den nya versionen, radera den tidigare hämtade versionen och hämta den nya 
versionen eller att avbryta hämtningen.
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När den nya versionen har hämtats visas den som lokal kopia överst och tidigare versioner visas under 
och inskjuten till höger. Raderas den senaste versionen raderas även tidigare versioner och eventuella 
anteckningar. Endast den senaste versionen kan hämtas igen.

7.5 Radera dokument
§Radera för att ta bort det enskilda dokumentet lokalt från iPad:en. Observera att anteckningar inte kan 
återskapas för raderade dokument. Raderas den senaste versionen av ett dokument raderas även alla 
tidigare versioner. Det går att radera tidigare versioner av ett dokument utan att påverka den senaste 
versionen.

7.6 Hämta alla dokument
På mötes- och punktnivå är det möjligt att automatiskt ladda ner alla dokument samtidigt genom att 
trycka på knappen Hämta alla. 
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7.7 Nedladdningar
Under tiden ett eller flera dokument laddas ner till iPad:en tänds en knapp med texten Nedladdningar, 
överst i den högra delen av skärmen. Trycker du på den här knappen visas en lista över de dokument 
som laddas ner lokalt till iPad:en. I listan är det möjligt att trycka på knappen Avbryt alla för att avbryta 
alla aktiva nedladdningar. Det går även att pausa (||) , starta (>) och avbryta (x) enskilda nedladdningar 
i listan.

Innehåller mötet eller punkten dokument som är skyddade (PuL och/eller sekretess) hämtas dessa inte, 
av säkerhetsskäl. När nedladdningen är slutförd visas meddelandet Alla dokument har hämtats. Är 
knappen Hämta alla fortfarande tänd (vit), så innebär det att det fortfarande finns dokument som inte 
har hämtats, t.ex. för att de är skyddade eller på grund av eventuella fel, som t.ex. server- eller 
Internetanslutningsfel. Testa då att klicka på knappen Hämta alla igen eller ladda ner filerna manuellt 
en och en.

Är knappen Nedladdningar fortfarande tänd, samtidigt som nedladdningen står still, kan det bero på att 
Internetanslutningen har gått ner eller är för långsam. Kontrollera i så fall din Internetanslutning och 
försök Hämta alla dokument igen.

7.8 Radera alla dokument
Genom att trycka på knappen Radera alla på mötes- eller punktnivå raderas alla dokument från iPad:en 
tillsammans med alla anteckningar. Observera att anteckningar inte kan återskapas för raderade 
dokument. 
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8 Lägga till notering och markeringar
Genom att dubbeltrycka i dokumentet visas menyn Lägg till notering | lägg till markering. 

8.1 Noteringar
Tryck på Lägg till notering för att lägga till en notering i dokumentet. Skriv in text i anteckningen och 
spara.

Ikonen  visar att det finns en anteckning tillagd i dokumentet. Tryck på ikonen för att visa den 
aktuella anteckningen. Tryck på papperskorgen för att ta bort anteckningen.
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8.2 Markeringar
Tryck på Lägg till markering för att lägga till en markering i dokumentet. En meny med 5 olika 
val/ikoner visas då till höger i bild.

1.  Stänga menyn. 

2. Om markeringen ska vara i form av en box ska ikonen  vara vald. Om markeringen ska vara i 
form av ett streck, för att exempelvis ringa in textstycken, ska ikonen  vara vald.

3.  Tjocklek på streck.

4.  Färg på markeringen.

5.  Grad av färgstyrka på markeringen.
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Genom att dubbeltryck på en markering och sedan välja Radera markering kan en markering tas bort 
från dokumentet. Man kan även ångra senaste markeringen genom att skaka iPad:en.

En eller två ikoner visas på översiktsvyn på de sidor där det finns noteringar och/eller anteckningar.

Observera att anteckningar som görs i dokument endast sparas lokalt på iPad:en och alltså inte skickas 
tillbaka till verksamhetssystemet.

9 Skyddade dokument
Dokument som är skyddade (PuL- eller sekretessmarkerade) visas med hänglås [1]. När ett dokument 
försett med hänglås öppnas, kan du läsa det och dessutom lägga in egna noteringar eller markeringar om 
du vill. 

När ett dokument med hänglås 
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När du navigerar bort från en handling hålls den lokala kopian av dokumentet kvar. Inte förrän du 
loggar ut manuellt (eller när du blir utloggad automatiskt efter 30 minuters inaktivitet) raderas lokala 
kopior av skyddade handlingar.

När en lokal kopia av ett skyddat (hänglåsförsett) dokument raderas efter utloggning, sparas dina 
noteringar lokalt. Dessa återfinns sedan nästa gång dokumentet laddas ner. Raderas däremot 
dokumentet medvetet, dvs. genom att trycka på knappen Radera alla, eller genom att svepa dokumentet 
från höger till vänster, så tas anteckningarna bort permanent (se även kapitel 13 – Radera).

10 Sök
iPad:en måste vara i liggande läge för att sökfältet ska synas.

Längs upp till vänster finns ett sökfält. Det är möjligt att söka inom kategorierna möte, dokument, 
noteringar och alla. Sökresultatet kan presenteras så att det visar

alla sökträffar eller endast visar sökträffar för möten, för notering eller för dokument. Under tiden en 
nämnd uppdateras finns endast sökresultatet för redan uppdaterade nämnder tillgängligt.

Tryck sedan på en sökträff i listan för att komma till det möte, den notering eller det dokument som 
sökts fram. Markeras sökfältet igen så visas det senaste sökresultat.

Tryck på Avbryt för att avbryta sökning.

11 Historik
Genom att tryck på ikonen  visas historiken. De 10 senaste öppnade dokumenten visas. Observera 
att historiken är låst tills alla nämnder har uppdaterats. Raderade dokument visas inte i historiken.

Genom att följa dessa steg kan man enkelt förflytta sig mellan kallelse, dess punkter och dokument:

1. Öppna kallelsen
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2. Tryck på knappen Åter

3. Tryck på önskad punkt/dokument

4. Tryck på knappen  

5. Tryck på kallelsen

12 Dela handling
För att kunna dela en handling behöver den först laddas ner till Meetings. När det är gjort visas knappen 
Dela under handlingens namn. En förutsättning för att knappen Dela visas är att det tillåts av 
systemadministratören. Som standard är funktionen Dela handling inte tillgänglig för handlingar som 
berörs av sekretess.

12.1Dela via e-post
Tryck på knappen Dela och välj Skicka e-post... ett nytt e-postmeddelande öppnas med dokumentet 
bifogad som PDF. Fyll i mottagare och tryck på Skicka. När dokumentet har skickats stängs e-
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postklienten och du kommer tillbaka till Meetings. 

Som standard infogas även noteringar som text i e-postmeddelandet. Det går att stänga av i iOS 
inställningar: Inställningar, Meetings och slå av alternativet Lägg till notering i e-postmeddelandet.

12.2Dela handling via annan applikation
Tryck på knappen Dela och välj Öppna i… 

En meny med alla program som kan hantera PDF-filer visas i Meetings. Välj på önskat program för att 
öppna handlingeN.
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12.3Ta emot delad handling från Meetings i iOS (iPad och iPhone)
Förkrav: För att se anteckningar krävs det att applikationen Adobe Reader (eller annan PDF-läsare som 
kan hantera anteckningar) är installerad på din iOS-enhet (iPad eller iPhone) och används för att läsa 
handlingar från Meetings.

1. Öppna den delade handlingen i iOS e-postapplikationen (Inga noteringar eller markeringar är 
synliga).

2. Tryck på skärmen för att få fram iOS e-postapplikationens menyval och tryck på ikonen  .

Visas handlingen direkt i iOS e-postapplikationen (inte som bifogad fil) behöver man trycka och 
hålla ner fingret direkt på handlingen i e-postmeddelandet tills menyvalet

3. Välj Öppna i ”Adobe Reader”.
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4. Anteckningar blir nu läsbara (i Adobe Reader).

När det gäller andra typer av surfplattor eller ”smartphones” kan det krävas ett liknande förfarande för 
att se anteckningar på handlingar skickade från Meetings by Formpipe.

12.4Skicka vidare delad handling från applikationen Adobe Reader (iPad 
och iPhone)

1. Tryck på skärmen för att få fram Adobe Readers menyval och välj sedan ikonen längst upp 
till höger.

2. Välj ”E-posta dokument”.

3. Välj ”Dela ursprungligt dokument”. (Dela förenklad kopia fungerar ej).

När det gäller andra typer av surfplattor eller ”smartphones” kan det krävas ett liknande förfarande för 
att se anteckningar på handlingar skickade från Meetings.
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12.5Ta emot delad handling från Meetings i dator (Windows)
Förkrav: För att se anteckningar krävs det att programmet Adobe Reader (eller annan PDF-läsare som 
kan hantera anteckningar) är installerad på din dator.

1. Öppna den delade handlingen från Meetings antingen genom att dubbelklicka på handlingen 
eller högerklicka på handlingen och välj ”Öppna”.

2. Är då Adobe Reader installerad på datorn är både noteringar och/eller markeringar synliga.

13 Radera
Lokalt nedladdade dokument i Meetings kan raderas för att frigöra utrymme. Dokumentet raderas 
endast lokalt på läsplattan.

1. Dra från vänster till höger på det nerladdade dokument som skall raderas.

2. Tryck på röda knappen Radera.

Obs: Om ett dokument raderas med Radera alla eller genom att svepa från höger till vänster, 
raderas eventuella gjorda noteringar permanent (den lokala kopian sparas inte). 

14 Backup av anteckningar
Anteckningar kan exporteras ut från Meetings i form av en specifik Meetings-fil. Denna fil med alla 
anteckningar kan sedan importeras in i Meetings igen vid t.ex. byte av iPad eller vid annat behov.

1. Tryck på knappen Backup.

2. Välj antingen Skicka e-post… för att skicka Backup-filen via e-post, eller Öppna i… för att spara 
till en annan applikation som t.ex. Dropbox eller Google Drive.

3. För att en import ska lyckas måste användaren vars anteckningar ska importeras ha varit 
inloggad minst en gång på den iPad där importen ska göras.
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4. För att importera Backup-filen tillbaka till Meetings, välj att öppna backup-filen med Meetings 
på den iPad där Meetings är installerat.

Import från e-postlåda

Import från annan applikation (Dropbox)

Import från annan applikation (Google Drive)
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5. Svara Ok på frågan om du vill ersätta och importera de nya anteckningarna.

6. Du meddelas när importen är slutförd och kan logga in på nytt med dina anteckningar 
importerade.

Observera följande:

 Om filen är för stor för att skickas via e-post, välj att Öppna i… och spara filen i en annan 
applikation.

 Importen raderar alla existerande anteckningar i Meetings och ersätter dem med alla 
anteckningar från Backup-filen.

 Importerade anteckningarna visas först när respektive dokument finns nerladdat lokalt i 
Meetings.

 Anteckningar på äldre handlingar som har ändrats kommer inte kunna visas då äldre versioner 
av en handling inte kan laddas ner lokalt till Meetings igen.

 Backup-filen är endast läsbar av Meetings.

15 Stänga av loggning
Om Meetings kraschar loggas var i Meetings det gick fel vid nästkommande inloggning. Vi loggar aldrig 
lösenord, information i handlingar eller anteckningar. Loggningen underlättar vårt arbete att förbättra 
Meetings. Som standard är denna loggning påslagen. Det går att stänga av i iOS inställningar: 
Inställningar, Meetings och slå av alternativet Inhämta applikationslogg.

16 Logga ut
Genom att trycka på Logga ut loggas användare ut.
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Vid inaktivitet loggas användare ut automatiskt (standard är 30 minuter). Denna tid kan ändras av 
systemadministratören. Om iPade:ns knapplås är aktiverat går det inte igång om Meetings-
applikationen är aktiv.
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