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Version 3.3 - Sammanfattad lista över uppdateringar

* SEFOS: Configure adressbook to be searchable on all organisations or per organisation.
* SEFOS: Support for mail notifications from MS Graph.
* SEFOS: Generated billing reports on organisations removes them from create report list.
* SEFOS: Fixed issue with emails looked wierd on iphones.
* API: Create/Remove/list users in organisation
* API: Add/Remove/list users in FunctionBox
* Organisation: Message retention. Remove messaged after x days. Configured on organisa-
tion.
* Organisation: Support for mail notifications from MS Graph.
* Organisation: Administrator can alter LOA texts
* Organisation: Administrator can enable/disable LOA levels
* Organisation: Administrator can preset text to be sent out in e-mails.
* Organisation: Administrator can add a organisation signature to messages.
* Organisation: Administrator can decide to enable/disable notifications for opened messages.
* Organisation: Administrator can decide to enable/disable notifications for replied messages.
* Organisation: Administrator can decide "Request response when creating message can be 
disabled".
* Organisation: Administrator can decide "Request response preset setting can be configured".
* Integrated sms: Infobip sms
* Integrated sms: BlueIdea sms
* Integrated sms: Generic Sms
* Authentications: Added authentication method for password+sms where user has to input 
password and then verify sms code.
* Database: Support for MSSQL 2016 and above
* SEFOS for WEB: Filter is now per Functionbox instead of globally
* SEFOS for Teams: Filter is now per Functionbox instead of globally
* Various Bugfixes
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Välkommen till SEFOS!
För att börja använda SEFOS behöver du först registrera dig:

Inbjudan till SEFOS for Web erhålls via e-post.

Genom att klicka på länken i meddelandet kan du slutföra registreringen och fullfölja den 
inloggningsmetod som skall gälla för din inloggning till SEFOS.  



Steg 1. Klicka på ikonen för “Min organisation” längst upp till höger.

Steg 3. Fyll i användarens e-postadress och namn

5 (17)

Lägg till användare inom egen organisation
Lägg enkelt till nya användare inom egen organisation genom följande steg:

Steg 2. Klicka på Ny användare
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Steg 4.Välj om användaren ska ha Administrations behörighet eller ej. 

Vid val av Organisation har användaren behörighet att administrera inom er organisation. Vid val av SEFOS har 
användaren behörighet att hantera hela noden. Valet SEFOS går endast att välja om ditt företag står som ägare av 
noder.

Steg 5.Välj inloggninsmetod för användaren

Välj mellan Lösenord, Svensk e-legitimation eller SITHS-kort

Klicka sedan Skicka.
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Hantering av användare inom egen organisation
Ta bort användare, ändra behörighet, inloggningsmetod eller annan information 

Under användare listas alla användare inom din organisation, här kan du lägga till, ta bort och hantera 
befintliga användare. För att hantera en användare klickar du på den önskade användaren.

För att ändra inställningar för en användare, klicka på fliken Ändra. I desssa inställningar kan du välja om
en användare ska ha adminstrationsbehörighet eller ej. Välj mellan SEFOS Administratör eller Organisations 
Administratör. En SEFOS admin har behörighet till att allt, däribland administations inställningarna medan 
en Organisations Admin endast har behörighet att hantera inställningarna inom din organisation.

Här kan du även ändra Namn och Språk, ändra inloggninsmetod och Ta bort användaren. Klicka på spara 
för att slutföra ändringarna.

Helena Lindh 
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Hantera inställningar för Organisation, Meddelande och LOA

Klicka därefter på Hantera i menyn och välj Inställningar

Här kan bl.a du ändra Företagsnamn, organisationsnummer, tid för utloggning (dvs, antal minuter innan en 
användare loggas ut automatiskt) samt bestämma om namn och e-post ska synas i e-post utskick.

Klicka på ikonen för “Min organisation” längst upp till höger.



På samma sida kan du även bl.a bestämma gallring av meddelandet, med andra ord lägga in meddelandets
varaktighet innan det inaktiveras och inte kan öppnas längre.

Bestäm även om det ska vara möjligt att ta bort meddelanden, samt sätt en bestämd signatur för utgående 
meddelande, välj vilken text som ska visas i det okrypterade e-postmeddelande och bestäm om användare 
kan skriva text eller inte i e-postmeddelandet.

Du kan även hantera när användare ska få notifieringar genom att sätta dem på aktiv eller inaktiv.

Bestäm även om valmöjligheten att en mottagare ska kunna svara eller ej ska vara aktiv eller inaktiv.

Längst ner på sidan finner du inställningar för LOA-nivåerna. Här väljer du enkelt om en nivå ska vara aktiv 
eller inaktiv. Din organisation kan även ändra den befintliga beskrivningen av nivåerna.

När ändringar är gjorda klickar du Spara.
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Inställningar för LOA-nivåerna
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Lägg till SEFOS i Outlook

Hämta tillägget genom att klicka på ikonen Hämta tillägg i Outlook för Desktop:

I Outlook för Webb öppnar du ett nytt meddelande och väljer sedan Hämta tillägg i menyn under 
meddelandefältet:

Sök sedan efter SEFOS och klicka Lägg till för att slutföra installationen!



Lägg till SEFOS i Teams

För att lägga till SEFOS i Teams, kan du antingen klicka på knappen “Appar” som du finner nästlängst ner i 
menyn till vänter eller på knappen med 3 prickar längre upp i samma meny.

Sök därefter på SEFOS i sökfältet

Välj sedan “Lägg till”
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Hantera Funktionsbrevlådor

I SEFOS for Web kan du välja att hantera befintliga funktionsbrevlådor eller skapa nya.  
Klicka då på “Hantera funktionsbrevlådor” eller klicka på “Min organisation” uppe i menyn till höger 

jandahl@dentalkliniken.se

funktion1@kliniken.se

DENTALKLINIKEN
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Funktion1 Funktion1@kliniken.se

Sedan hamnar du i vyn nedan. För att hantera en specifik funktionsbrevlåda klickar du på den.

Dentalkliniken AB

Går du vila “Min organisation”, väljer du Hantera i menyn och klickar sedan på Funktionsbrevlåda.



När du valt funktionsbrevlådan att hantera får du upp vyn nedan. 
Här kan du se informatin om funktionsbrevlådan, lägga till/ta bort konton, utföra ändringar som t.ex byte av 
namn, språk, server eller lösenord,  ta bort/lägga till APIer och välja ta bort funktionsbrevlådan helt.

funktion1@kliniken.se
Dentalkliniken Funktion1

Dentalkliniken Funktion1

funktion1@kliniken.se

funktion1@kliniken.se
Dentalkliniken Funktion1

funktion1@kliniken.se
Dentalkliniken Funktion1

funktion1@kliniken.se
Dentalkliniken Funktion1

Dentalkliniken Funktion1

funktion1@kliniken.se
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Lägg till funktionsbrevlåda
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Funktion1 Funktion1@kliniken.se

Dentalkliniken AB

För att lägga till en funktionsbrevlåda, välj “Lägg till”

När du klickat ”Lägg till” får du upp rutan nedan. Fyll i information och klicka sedan “Skicka” för att lägga till 
funktionsbrevlådan. 



Hantera ärenden i en funktionsbrevlåda
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I bilden nedan kan man se att vissa rader är gula, den gula färgen indikerar att det är ett ärende som är 
taget.

Ärendet taget av jane.doe@dentalkliniken.se

John Jonhson, Dentalkliniken

Om man klickar på de gula ärenden kan man få information om vem det är som tagit ärendet.

För att hantera ett ärende klickar du först på det önskade ärendet. Sedan klickar du på alternativet 
“Hantera” bland valalternativen längst upp och väljer om du vill Ta ärendet, Avsluta ärendet eller Ta bort 
ärendet.
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Har du tagit ett ärende som du sedan vill släppa, klickar du återigen på “Hantera” och väljer 
Släpp ärende. Då försvinner den gula färgen och ärendet är öppet för andra.

Filtrering i funktionsbrevlåda

För att enklare kunna hitta i funktionsbrevlådan kan du filtrera bland meddelanden. 

Filtren låter dig välja att visa ärenden som endast är tilldelade dig, andra eller otilldelade ärenden, samt 
filtrera mellan status, dvs öppna och stängda ärenden.



 

sefos.se

Har du frågor eller behöver mer hjälp?

Undrar du över något som inte besvaras i denna manual, 
är du välkommen att kontakta oss på info@meaplus.com
eller besöka SEFOS supportportal: https://sefos.freshdesk.com/


