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Denne vejledning viser, hvordan du opretter en emnesag fra mail 

Fase Forklaring Navigation 

Vælg mail Åbn mailen i Outlook. 
 
For at oprette en ny sag på baggrund af en mail, skal du 
vælge Gem Element -> Opret ny sag. 

 
Navngiv sag Et pop up-vindue åbner sig, og du skal udfylde: 

 
1. Sagskategori: Emnesag 

 
2. Titel: følger syntaksen Hvad Hvornår Hvem 

Hvad: sagens emne 
Hvornår: tidsperiode relevant for sagen 
-specifik dato angives i dd.mnd åååå 
 f.eks. 11. november 2018 
Hvem: angiver hvilken enhed, sagen drejer sig om 
 

3. Sagsgruppe: Vælg relevant gruppe 
> Tip: se oversigten over sagsgrupper 
> Tip: skriv i feltet, og du vil få valgmuligheder 

 
4. Undlad at udfylde Sagstype og Undersagsgruppe 

 
5. Standard dokumentklassifikation skal ikke 

udfyldes 

 

Parter på sagen Fravælg de foreslåede parter på sagen eller behold dem, 
hvis relevant. 
 
Obs! Under Adgang til sagen skal der ikke vælges noget, da 
alle sager på AU begrænses via Skriveadgang (indblik). 

 

Opret sagen Tryk Opret sag. Herved åbnes et nyt pop-up vindue, hvor 
du kan vælge, hvilke dokumenter du ønsker at gemme på 
sagen.  

 

Vælg elementer 
til sagen 

Vælg de elementer, der skal gemmes på sagen. 
Gem alle dokumenter som hoveddokumenter, hvis mailen 
indeholder vedhæftninger. 
 
Derefter skal du ’afklikke’ de vedhæftninger, der ikke er 
relevante for sagen. 

 

Navngiv 
dokumentet 

Herefter skal du navngive dokumenter og mail, og det gør 
du ved at klikke ud for ikonet på titellinjen:  
 
Dokumenter navngives efter syntaksen Hvad-Hvornår 
 
Hvad angiver dokuments indhold.  
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Hvornår angiver til hvilket formål dokumentet er oprettet. 
 
Tryk Gem. 
 
Herefter vil WorkZone ofte spørge, om du ønsker at 
gemme uden at registrere info om afsender, hvortil du skal 
klikke Ja. 

 
 

 

Berig sagen i 
WorkZone 

Find og åbn sagen i WorkZone – enten via mailen, som har 
fået en sagshenvisning i form af et link i bunden eller via 
webbrowser. Hvis sagen ikke er på din liste, vælg Opdater. 
 

1. Tag stilling til, om du eller en anden skal stå som 
Sagsbehandler. 

 
2. Vælg Ansvarlig Enhed (det studienævn eller den 

enhed du sagsbehandler på vegne af) 
 

3. Vælg Udførende Enhed (den administrative enhed 
du behandler på vegne af) 
ARTS: 1659 
BSS: 3090  
Health: 2008 
ST: 1842 
Eller enhed i AU Uddannelse 
 

4. Vælg Gem 
 
Brug Sagstekst, Emneord og Oplysninger, hvis relevant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


