
KTH ROYAL INSTITUTE 
OF TECHNOLOGY 

Ledningsrapport 
 
 



LS-3 Ledningsrapport 
Samlingsrapport för utbildning, personal och ekonomi. 
Översikt på skol- och avdelningsnivå 



Kör rapporten manuellt 
Rapporten kan köras som vanligt genom att navigera till 
avsedd mapp och klicka på rapportnamnet 
 



Startsidan översikt KTH 

Navigering välj skola 
 
 
 

Senast stängda period enligt Agresso 
 
 
 

Information om 
laddningar av data till 
VIS. (När data senast 
uppdaterades) 
 
 
 

Visa hjälpsidan 
 
 
 
 



Starta om rapporten 
Eller avsluta 
 
 
 

Översiktsbild skola 

Navigering välj 
detaljsida 
 
 
 

Senast stängd period enligt Agresso 
 
 
 

Information om 
laddningar av data till 
VIS. När data senast 
uppdaterades 
 
 
 

Vald skola 
 
 
 



Examina Grund & avancerad nivå 
Val av period. Period 
baseras på datum för 
utfärdande av examen 

Antal utfärdade examen 
per examens-
benämning och 
examensordning 
(tvåställig kod i kolumn 2 = 
enligt 2007 års 
examensordning) 



HST - Helårsstudent och  
HPR - Helårsprestation Filtrera på organisation och period 

Länk till detaljrapport 



Examina forskarnivå 

 
 
 

Val av period för tabell och figur 

Val av organisation för figur 



Personalutveckling Filtrera på organisation och period 
 
 

3 st listor med syfte att 
vara behjälplig i 
personalplaneringen: 
- Tidsbegränsade 
anställningar som 
löper ut den närmaste 
tiden 
- Pensionsplanering 
- Jämna födelsedagar 



Visa 
myndighetskapital för 
alla avdelningar 
 
 
 

Ekonomi översikt 
Filtrera på organisation och period 
 
 
 

Visa detaljrapport  
(öppnas i nytt fönster) 
 
 
 

 
 
 
 



Top 5 externa  
finansiärer 
 
 
 
 

Ekonomi verksamhet 
Filtrera på organisation och period 
 
 
 



Ekonomi div 
Filtrera på organisation och period 
 
 
 



Filtrera på organisation och 
projektstatus 
 
 

Tidsbestämda projekt 

Antal projekt 
uppdelat på status 
 
 

Projektinformation finns endast för senast stängd period 
Som standard visas alltid rödmarkerade projekt först 
 
 

Visa sammanställning 
för projektledare 
(öppnas i nytt fönster) 
 
 



Support 
 Instruktioner och hjälp  
 Instruktioner över vanligt förekommande funktioner i VIS hittar du på KTH:s intranät 
via nedan länk.  
 http://intra.kth.se/administration/vis 
    
 Har du fortfarande frågor eller vill rapportera ett eventuellt fel, vänligen maila till 
nedan adress. Var noga med att inkludera så specifik information som möjligt, bifoga 
gärna skärmbild.  
vis-support@kth.se 
 
 
 

http://intra.kth.se/administration/vis
mailto:vis-support@kth.se
mailto:vis-support@kth.se
mailto:vis-support@kth.se

	Ledningsrapport
	LS-3 Ledningsrapport
	Kör rapporten manuellt
	Startsidan översikt KTH
	Översiktsbild skola
	Examina Grund & avancerad nivå
	HST - Helårsstudent och �HPR - Helårsprestation
	Examina forskarnivå
	Personalutveckling
	Ekonomi översikt
	Ekonomi verksamhet
	Ekonomi div
	Tidsbestämda projekt
	Support

