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NyA-webben – ett nytt gränssnitt för 
institutionsanvändare 
 
NyA-webben levereras i februari 2011. Syftet med detta brev är att översiktligt 
presentera NyA-webben, beskriva vilka roller (behörighetsklasser) som finns, samt 
beskriva hur inloggningen går till.  
 
I bifogat PM finns teknisk information om hur lärosätenas lokala system ska 
konfigureras för att inloggningen ska fungera. 
 

Vad kan man göra i NyA-webben? 
NyA-webben är ett nytt och enklare sätt att ta fram vissa uppgifter ur NyA. Den är ett 
komplement till den s k expertklienten, och vänder sig i första hand till personal vid 
institutioner (motsvarande) men kan även vara till nytta för andra användargrupper. 
 
Funktionaliteten i denna första version motsvarar till största del behörighetsnivån 
Institutionsanvändare 1 i expertklienten. 
 
Viktiga fördelar med NyA-webben är: 

 
• Till skillnad från expertklienten öppnas den i en vanlig webbläsare.  
• Den ska vara lättillgänglig och enkel att använda även för mindre vana 

användare.  
• Den kräver ingen särskild programinstallation eller Java-uppdatering.  

 
Inloggning sker med de uppgifter som anställda använder till lärosätets datorer och 
övriga webbapplikationer, t ex webbmejl eller utbildningsdatabas. (Användare av 
expertklienten använder även i fortsättningen traditionellt användarkonto i NyA.) 
 

Roller  
I denna första version kommer NyA-webben ha två olika s k roller. En användare kan 
ha den ena, den andra, eller båda rollerna. 
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• Basanvändare: Kan titta på sökandes  meriter, anmälningar och dokument. 
• Institutionsanvändare – utdata: Kan skapa listor och statistik för sökande, 

antagna och reserver för den egna institutionen.  
 
En användare med rollen Institutionsanvändare – utdata kan om man så önskar ha 
rollen för mer än en institution vid lärosätet. 
 

Inloggning och tekniska anpassningar 
För att få inloggningen till NyA-webben att fungera krävs vissa tekniska anpassningar 
lokalt på lärosätet. Dessa anpassningar beskrivs i bifogat PM.  
 

Frågor? 
Hör gärna av er till vhsproduktionssamordning@vhs.se om ni har frågor eller 
funderingar.  
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