
 Begravningsflödet

MANUAL



När du kopplar på det nya begravningsflödet i Bitnet får 
du en bättre överblick på vad som händer med kroppen 
före, under och efter begravningen.  

Denna manual beskriver hur begravningsflödet fungerar 
och hur du kommer igång.
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Kom igång 
Innan du kan börja använda begravningsflödet så måste en  
administratör aktivera det i Bitnet. När flödet är aktiverat kommer det 
appliceras på alla nya ärenden som skapas. De som fanns innan  
aktivering påverkas inte. 

Aktivera begravningsflödet
 Gå in under Administration>Bitnetfunktioner 

 Scrolla ner till Nya begravningsflödet

 Klicka på strömbrytaren/switchen för att aktivera begravningsflödet

!  Det är endast byråns administratör som kan göra aktiveringen.

Hitta begravningsflödet
 Gå in på ett ärende

 Klicka fram sidopanelen om den inte redan är framme

 Klicka på symbolen som ser ut som en lista, näst längst till höger
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Överblick 
Begravningsflödet används nu till att definiera alla händelser som  
har med kroppens position att göra. Du lägger upp det flöde som är  
aktuellt för varje ärende. 

När du startar ett ärende ligger händelserna för ursprungsplats, svepning och  
bårhämtning i flödet. Bårhämtning ligger som ej ordnad. Klicka och dra ner den till  
de ordnade händelserna och lägg den så att flödet bildar en korrekt tidslinje för hän-
delserna. Det här är den grundläggande principen för begravningsflödet – du lägger 
till händelser och sorterar dem sedan till rätt plats i flödet.

Händelser som lagts in, men 
ännu inte sorterats in i flödet.

Den mörka markeringen visar 
ursprungsplatsen.

Klicka för att lägga till händelse

Klicka för att få flödet i ett eget 
fönster.
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Använda flödet

Lägg till ny händelse
 Klicka på den gröna knappen med plusset som du hittar i det nedre högra hörnet 

av flödet

 Välj typ av händelse – Svepning, Visning, Kremation, Begravning, Gravsättning

 Välj datum och tid

 För Svepning, Begravning och Gravsättning finns det fler val att göra.  
Svepning – Svepning 
Begravning – Begravningskategori (Kista, urna osv), Begravningstyp (Svenska 
kyrkan, Borgerlig osv) 
Gravsättning – Gravsättning, Närvaro

 Klicka på spara och sortera in händelsen i flödet

!  Dessa val kan du endast göra i begravningsflödet, där du tidigare gjort dessa 
val är det nu gråmarkerat och när du för muspekaren över så ser du att det 
”Styrs från begravningsflödet”

Lägg till transport
 Transporter lägger du till som vanligt under 

transportfliken

 De läggs då till som en händelse i flödet som 
går att sortera in på rätt plats

!  Observera att flödet inte uppdateras  
automatiskt. För att uppdatera behöver du 
byta till en annan flik i sidopanelen och sedan 
gå tillbaka till begravningsflödet.
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Redigera händelser
 Klicka på händelserubriken på den händelse 

som du vill redigera

 Du får upp samma alternativ som när händelsen 
skapades och kan nu ändra dessa

 När du ändrat får du upp en grön ruta som  
bekräftar att händelsen har uppdaterats

 För att stänga händelsen klickar du på händelse-
rubriken igen

Radera händelser
 Klicka på händelsen du vill radera

 Klicka på den röda soptunnan i det nedre  
vänstra hörnet för att radera

 Händelsen raderas direkt

!  Transporter raderas under transportfliken och när de är borttagna därifrån 
försvinner de också från flödet.
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