Administrera roller
Under Användare & Roller > Roller listas en rad olika roller som finns tillgängliga i plattformen. Här
kan den som är tidskriftsansvarig administrera och redigera existerande roller, men även lägga till
nya roller om så behövs.
Några roller är direkt avgörande för att systemet ska kunna användas på det sätt det är tänkt, t.ex.
Tidskriftsansvarig, Tidskriftsredaktör (oftast chefredaktören), Sektionsredaktör, Författare och
Granskare. Ta inte bort någon av dessa roller. De kan redigeras, men det är i regel inte nödvändigt.
Det går bra att byta namn på rollerna, t.ex. Tidskriftsredaktör → Chefredaktör, men eftersom
rollnamnen inte syns publikt på webbsidan är inte heller det nödvändigt.
Kryssrutorna indikerar vilka stadier i arbetsflödet som respektive roll ger tillgång till.

Genom att klicka på den blå redigeringspilen vid rollnamnet kan man byta namn på rollen men även
minska eller utöka tillgänglighet för rollen, inklusive möjligheten för användaren att själva registrera
sig i en viss roll (gäller ej redaktörsroller).

Skillnad mellan Tidskriftsredaktör och Sektionsredaktör
Sektionsredaktörer har tillgång till alla steg i det enskilda manuskripts arbetsflöde, men kan endast se
de manuskript de blir tilldelade. Sektionsredaktören kan inte heller komma åt tidskriftens
inställningar. Tidskriftsredaktören (vanligtvis chefredaktören) har möjlighet att följa arbetsflödet för
samtliga manuskript, inklusive eventuella manuskript som är tilldelade en annan redaktör. Dessutom
har Tidskriftsredaktören tillgång till tidskriftens inställningar, epostmallar, webbsida o.s.v.
Tidskriftsredaktören kan välja att ytterligare begränsa Sektionsredaktörernas tillgång genom att ta
bort möjligheten att fatta redaktionella beslut på manuskriptnivå. Istället för att registrera ett beslut
och meddela författaren får Sektionsredaktören då registrera en rekommendation till
Tidskriftsredaktören som i sin tur fattar beslut och meddelar författaren.
Denna begränsning – att enbart registrera rekommendation – kan göras på manuskriptnivå (från fall
till fall) eller på rollnivå enligt nedan:

Skapa en ny roll
För att skapa en ny roll som inte redan finns i listan, klicka på knappen Skapa ny roll. Välj
Behörighetsnivå, Rollnamn och Förkortning och klicka sedan i vilka alternativ för rollen som ska
aktiveras.
Innan du skapar en ny roll kan du med fördel kan gå igenom den befintliga listan över roller för att se
om det redan finns en roll med motsvarande inställningar som den roll du ämnar skapa. Kanske finns
det någon roll i den befintliga listan som till synes är inaktuell för tidskriften att använda, men som
vid närmare inspektion bara behöver ett nytt rollnamn eller någon annan mindre justering?

