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Handbok UC Spektra 

UC Spektra är tjänsten för er som vill ha enkel åtkomst till UC information via UC.se. Så fort 

ändringar sker i er kundstock skickar UC Spektra ut aviseringar till er E-post så att ni snabbt kan 

agera. Tjänsten är enkel att komma igång med och kräver inget annat från er än att ni har tillgång 

till internet. 

Med UC Spektra får ni en totalbild av hela er kundstock och riskexponering. Ni kommer så nära ni 

kan ett eget CRM med kreditupplysningsinformation utan att faktiskt behöva bygga ett. 

Välanpassade sökfunktioner visar vilka företag och personer som dragit på sig 

betalningsanmärkningar, allvarliga obeståndssignaler och mycket mer. Vi har eftersträvat en enkel 

lösning för att du som användare ska kunna koncentrera dig på själva ärendehanteringen. Med all 

information i UC Spektra lämpar sig tjänsten utmärkt för att få ut analysunderlag. 

Ni har även möjlighet att bevaka era nordiska kunder och leverantörer via UC Spektra. 

 

Denna handbok avser att ge er all information ni behöver för att kunna använda tjänsten, 

förmedlat på ett så smidigt sätt som möjligt. Om ni endast är intresserade av grundfunktionerna 

räcker det med att ni endast läser igenom delen ”UC Spektra – Grundläggande funktioner”. Om ni 

vill veta allt om UC Spektras olika funktioner läs i så fall igenom delen Appendix i slutet av 

dokumentet. 
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UC Spektra - Grundläggande funktioner 

I denna del av handboken kommer vi gå igenom UC Spektras grundläggande funktioner samt 

allmän information om kredituppföljning. Om ni avser att endast använda UC Spektra som ett 

verktyg för att fånga upp obeståndssignaler och för att ha en överblick av er riskexponering 

räcker det att läsa igenom denna del av handboken. 

 

Innan vi går igenom tjänsten 

Innan vi börjar använda tjänsten är det ett par saker som är bra att känna till och ha koll på. Vi 

kommer i kommande sidor först gå igenom nedan. 

 

• Kopieplikt 

• Vilka händelser ska bevakas 

• Aviseringar 

• Stock 

• Ladda upp bevakningsobjekt 
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Kopieplikt 

UC Spektra är en tjänst för bevakning av kreditupplysningsinformation. När vi hanterar denna 

information behöver vi förhålla oss till KuL (Kreditupplysningslagen) och en av dess bestämmelser 

är kopieplikten. Detta innebär att UC har som skyldighet att meddela privatpersoner, enskilda 

näringsidkare, handelsbolag, och kommanditbolag, varje gång information om dessa delas ut. 

Information om detta skickas ut till omfrågad i form av en kopia som innehåller den information 

som frågeställaren har tagit del av. Denna plikt gäller alltså även för de objekt ni bevakar i UC 

Spektra. 

 

Vilka händelser ska bevakas? 

Standarduppsättningen för UC Spektra inkluderar bevakning av samtliga händelser. En händelse 

är alltså ett annat ord för ”ändring i kreditupplysningsinformationen”. Det är dock inte 

nödvändigtvis sant att ni är intresserade av alla händelser som går att bevaka, så om ni har 

specifika önskemål om vad för information ni vill ha aviseringar om så meddela oss om detta så 

anpassar vi bevakningen efter dessa.  

 

Aviseringar 

UC Spektra skickar ut aviseringar till er per e-post varje gång en händelse inträffar på något av 

era bevakade objekt. Ni har möjlighet att ändra mottagare av dessa aviseringar direkt i UC 

Spektra under fliken Inställningar. Det går att lägga till tre olika e-postadresser per stock. 

 

Stock 

Samtliga av UC:s bevakningstjänster kan delas upp i olika stockar. Om ni till exempel har både 

aktiebolag och enskilda näringsidkare i er kundstock kan det på grund av kopieplikten vara 

önskvärt att bevaka färre händelser för de enskilda näringsidkarna för att på så sätt dra ner på 

kostanden för kopiorna som skickas ut.  

I detta fall kan vi dela upp bevakningen i två stockar, varav den ena innehåller aktiebolag och den 

andra enskilda näringsidkare. Vi kan sedan justera vilka händelser som ska bevakas i respektive 

stock. Vi kan med hjälp av stockar anpassa tjänsterna efter era specifika behov. Kontakta oss 

gärna om ni har frågor kring detta. 
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Ladda upp bevakningsobjekt 

Innan ni kan använda tjänsten UC Spektra behöver ni först ladda upp de objekt ni vill bevaka till 

tjänsten. Ni gör detta genom att följa nedan instruktioner. Objekten kommer att synas i UC 

Spektra kommande dag om ni gör uppdateringen innan kl. 18:00. 

 

 

1. Klicka på ”Min administration”. 

2. Klicka på fliken ”Administrera bevakningsobjekt”. Om denna inte syns för dig saknar du 

behörighet att administrera bevakningen. För att detta ska läggas till behöver ansvarig 

för ert kundnummer skicka en beställning till vår kundadministration på e-postadress 

kundstod@uc.se.  

3. Välj funktion. Förklaring av dessa får du fram genom att trycka på frågetecknet på höger 

sida. 

4. Välj vilken stock du vill uppdatera. 

5. Välj alternativet ”Filuppladdning” för att ladda upp din fil. Du kan även ange objekten 

med alternativet fritext. Instruktion för detta får du fram genom att trycka på frågetecknet 

på höger sida. 

6. Välj den fil du vill ladda upp och tryck sedan på knappen ”skicka”. 

 

mailto:kundstod@uc.se
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Hur ska filen se ut? 

Ni laddar upp en Excel fil enligt nedan utseende. Filen ska endast innehålla ett blad. 

 

 

 

A. Denna kolumn innehåller organisationsnummer/personnummer. Det går bra att ange 

med eller utan bindestreck innan de fyra sista siffrorna så länge ni är konsekventa med 

formatet i hela filen. Blanksteg ska ej finnas med. 

B. Denna kolumn innehåller referens, och är ett valfritt fält. Ange ej referens med mer än 15 

tecken inklusive blanksteg. Referensfältet får inte innehålla personnummer. 

 

 

OBS! 

Vid inläsning av danska objekt är referensen obligatorisk och behöver även vara unik för varje 

kund. 
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Hur fungerar UC Spektra? 

När ni har fått in era objekt i UC Spektra kan vi gå igenom hur själva tjänsten fungerar. Nedan är 

genomgång av enklare funktioner. Vi börjar med startvyn i UC Spektra samt vad respektive sida 

och flik används för. I kommande sidor kommer vi att gå igenom nedan. 

 

• Vänster sida av vyn 

• Höger sida av vyn 

• Flikar 

• Ändra mottagare av aviseringar 

• Sökning och enklare filtrering 
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Vänster sida 

Startvyn visar på vänster sida alltid en lista över era bevakade objekt. Ni kan filtrera vilka objekt ni 

ska se genom att använda flikarna Senaste Händelser, Affärsobjekt, och Urvalslistor. Respektive flik 

har olika funktioner för att filtrera vad ni vill se.  

• Senaste händelser 

Här visas endast de objekt som ni har fått aviseringar om inom bestämd tidsperiod. 

Ni kan justera tidsperioden så att det inkluderas objekt som ni har fått aviseringar om 

upp till 45 dagar bakåt. 

Denna flik är användbar när ni går in i UC Spektra för att få information om senaste 

aviseringar. 

 

• Affärsobjekt 

Visar er alla era bevakade affärsobjekt. Ni kan söka efter, och filtrera objekt efter till 

exempel riskklass direkt i denna flik. 

Denna flik är användbar när ni vill få en överblick av er bevakade kundstock, eller när 

ni vill söka efter enstaka objekt. 

 

• Urvalslistor 

I denna flik använder ni era förbestämda filter, eller så kallade ”Urval”. Ett Urval är en 

filtrering som är baserad på flera variabler. Mer om detta senare i handboken. 
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Höger sida 

På höger sida av startvyn visas alltid information om det objekt ni har valt i listan på vänster sida. 

Ni kan välja vilken information ni vill visa genom att trycka på nedan flikar. 

• Översikt 

Översikten sammanfattar information från flikarna Rapport, Händelser, samt Egen 

Information. 

 

• Rapport 

I UC Spektra medföljer alltid en rapport med aktuell kreditupplysningsinformation vid 

varje avisering. Denna rapport är en referensram ni kan förhålla er till när ni får 

aviseringsinformationen. 

 

• Händelser 

Här visas alla de händelser som ni har fått aviserade om objektet sen upplägg. 

 

• Egen Information 

Detta är en tilläggstjänst. Mer om detta i appendix sida 28. 

 

• Anteckningar 

Detta är en tilläggstjänst. Mer om detta senare i appendix sida 29. 

 

• Registrera 

I denna flik kan ni lägga till och ta bort enstaka objekt i bevakningen. Denna flik kan 

endast användas av användare med administratörsbehörighet. 
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Flikar 

Det har säkert redan blivit uppenbart för er att UC Spektra är uppdelat i olika flikar. För att ge er 

en bild av exakt vilka som finns och var de är placerade har vi inkluderat nedan överblick. För de 

enklare funktionerna behöver ni endast använda er av flikarna Startsida, och Inställningar. Djupare 

genomgång av respektive flik finns senare i handboken. 

 

1. Startsida 

a. Senaste händelser 

b. Affärsobjekt 

c. Urvalslistor 

 

d. Översikt 

e. Rapport 

f. Händelser 

g. Egen Information 

h. Anteckningar 

i. Registrera 

2. Statistik 

a. Statistikrapport 

b. Loggar 

c. Min Sida 

3. Urval 

4. Portfölj 

5. Inställningar 

6. Hjälp 
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Ändra mottagare av aviseringar 

Ni ändrar mottagare av aviseringar från UC Spektra under fliken ”Inställningar”. Där väljer ni sedan 

”Administrera E-post” i rullgardinen till vänster. Ni anger sedan de e-postadresser som ska vara 

mottagare av aviseringar för respektive stock.  

• Ni kan lägga till 3 e-postadresser per stock 

 

 

Kom ihåg att det krävs att du har administratörbehörighet för att du ska kunna se ovan vy. Om du 

saknar denna behörighet och det är något du ska ha så behöver ansvarig för ert kundnummer 

skicka en begäran om detta till Kundadmin på UC. Detta skickas till kundstod@uc.se. 
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Sökning och Enklare Filtrering 

För enklare filtrering kan ni använda er av sökfunktionen direkt under fliken Affärsobjekt. Detta är i 

praktiken en sökfunktion, men den fungerar även bra för att filtrera ut specifika riskklasser etc. 
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UC Spektra – Avancerade funktioner  

I nedan del av handboken går vi igenom något mer avancerade funktioner i UC Spektra. 

Funktionerna i sig är enkla att använda, dock öppnar sig nu möjligheterna för vad man kan göra. 

Om ni vill anpassa verktyget efter specifika användare, få ut specifik information om kundstocken, 

eller exportera analysunderlag så är detta delen för dig. Vi kommer att gå igenom nedan i 

kommande sidor. 

 

• Filtrering (Urval och Portfölj) 

• Exportering av information 

• Statistik 
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Filtrering 

Det finns flera sätt att filtrera vilka objekt som ska visas i UC Spektra. Om ni vill filtrera på mer än 

en variabel, eller om ni vill lägga till en variabel som filter över alla vyer så ska ni använda er av 

funktionerna Urval och Portfölj. 

 

Urval  

Med funktionen Urval kan ni skapa väldigt specifika filter utefter era behov. Om ni exempelvis vill 

få en översikt av era högriskkunder med omsättning över 1 000 000 SEK per år är det Urval ni ska 

använda er av. Alternativen är många så undersök gärna för er själva vad ni kan få ut. 

För att skapa ett går ni in i fliken Urval och väljer sedan i vänster fält de variabler ni vill använda.  

 

I nedan bild har vi lagt till en variabel för samtliga riskklasser om inte är godkända av UC. Vi kan 

sedan spara detta Urval som ett vi använder för att titta på våra högriskkunder. 

 

 

Efter ni valt de variabler ni vill ha med namnger ni Urvalet och trycker sedan på knappen ”Spara 

Urvalet.” Urvalet finns nu att välja i Startsidan under fliken Urvalslistor. Ni hittar mer information 

om Urval i appendix sida 34.  
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Portfölj 

Funktionen Portfölj fungerar likadant som Urval, dock med ett par viktiga skillnader. Portfölj är ett 

bredare filter som ni kan placera över alla vyer under Startsidan. Lägg märke till markerad text i 

nedan bild. 

 

Så om ni skapar en portfölj som filtrerar på postadress kommer ni för samtliga vyer under 

startsidan att endast visa objekt som matchar denna filtrering. Detta kan vara användbart om ni 

har handläggare eller säljare som endast vill se sina egna kunder i tjänsten. Ni kan i det fallet 

skapa en Portfölj som filtrerar på angiven referens.  

 

Ni har dock färre variabler att filtrera med när ni skapar en Portfölj. I nedan bild ser ni att de 

variabler ni kan använda är betydligt bredare än de i Urval. 

   

 

Efter ni valt de variabler ni vill ha med namnger ni Portföljen och trycker sedan på knappen 

”Spara Portfölj.” För att välja Portfölj ni visar under Startsidan går ni in i fliken Inställningar och 

väljer där sedan alternativet ”Välj Portfölj”. Ni hittar mer information om Portfölj i appendix sida 

35. 
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Exportera information 

Det går i UC Spektra att exportera ut den lista som visas under Startsidan till Excel. Ni kan alltså i 

kombination med funktionerna Urval och Portfölj få ut väldigt specifika listor. För att exportera 

från UC Spektra så trycker ni på Excelsymbolen längst ner i vänsterfältet enligt nedan bild. 

 

 

 

Den information som medföljer i den exporterade filen är precis samma information som syns i 

listan på vänster sida. Vad som visas i denna lista går att redigera genom Kolumnanpassning. 
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Kolumnanpassning 

För att redigera vilka kolumner som ska visas i listan under Startsidan går ni in i fliken Inställningar 

och väljer där sedan alternativet Kolumnanpassning. För att välja vilken information som ska visas 

i listvyn flyttar ni över variabeln från vänsterkolumnen till högerkolumnen. 

 

Ni kan självklart använda denna funktion för att helt enkelt visa information som ni är intresserade 

av i startvyn. Dock är denna funktion bra för att exportera information från UC Spektra, och i 

kombination med Urval och Portfölj kan ni bli väldigt exakta.  

Vi återkommer till Kolumnanpassning i appendix sida 39. 

 

Egen Info 

Det finns en ytterligare dimension av exportering av analysunderlag. Med tilläggstjänsten Egen 

Info får ni möjlighet att importera er egen information i UC Spektra. Det vanligaste är att man 

importerar reskontra, och denna variabel i kombination med UC:s förädlade information gör att ni 

kan få ut underlag om er riskexponering direkt ur UC Spektra med bara ett par knapptryck. Er 

egen information blir valbar i kolumnanpassningen och kan läggas till enligt ovan beskrivning. 

Vi återkommer till Egen Info i appendix sida 28. 
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Statistik  

UC Spektra har även en Statistikfunktion där ni kan få en sammanställning av er kundstock, samt 

få den jämförd mot resten av Sveriges bolag. Funktionen är väldigt enkel och ni når den under 

fliken Statistik. 

Nedan är ett exempel på hur en sådan rapport kan se ut. 

 

Mer info om Statistikrapporten finna i appendix sida 31.  
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Appendix 

Vi har hittills i handboken gått igenom de vanligaste funktionerna i UC Spektra, dock finns det 

fortfarande saker kvar att lära sig. I denna del kommer vi istället för att gå igenom hur ni 

använder respektive funktion i UC Spektra gå igenom varje flik i turordning. Denna del är alltså 

ämnad att vara ett sorts uppslagsverk och vi kommer därför att repetera en del saker vi redan 

gått igenom i Handboken. 

Nedan är länkar till respektive stycke i appendixen. 

 

• Startsida 

• Statistik 

• Urval 

• Portfölj 

• Inställningar 

• Hjälp 
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Startsida 

Startsidan är det första ni ser när ni loggar in i UC Spektra. Detta är vyn där ni ser all information 

om era bevakade objekt. Det innebär alltså att allt handläggningsarbete görs i denna vy. Alla de 

övriga flikarna med är endast funktioner för att stötta arbetet i denna flik, med fliken Statistik som 

ett eventuellt undantag. Kan ni funktionerna i denna flik så kan ni använda det mesta i UC 

Spektra. 

I kommande text går vi igenom funktionerna i respektive flik som ligger under Startsidan. 
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Senaste händelser 

Detta är fliken ni kommer att använda er av när ni endast vill se de objekt som ni har fått 

aviseringar om den senaste tiden. För er som främst använder UC Spektra för att fånga upp 

obeståndssignaler så är detta fliken där ni kommer spendera mest av er tid. 

 

• I vänster fält har ni, liksom för alla flikar under Startsida, en lista över de objekt som ni 

senast har fått aviseringar om. 

• I höger fält har ni, liksom för alla flikar under Startsida, information om det objekt ni har 

valt i vänsterfältet. 

 

Filtrering 

Ni kan i denna flik filtrera vilken kategori av händelser som ni vill visa, samt hur många dagar 

bakåt som UC Spektra ska visa information för. 

• Filtrering av händelsekategori görs under rubriken ”Händelsekategori”. 

• Filtrering av tidsperiod görs under rubriken ”Förändringsperiod”. Ni kan välja att 

inkludera information från upp till 45 dagar bakåt i denna flik. 
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Affärsobjekt 

Denna flik använder ni för att visa samtliga av era bevakade objekt. Om ni vill söka fram specifika 

objekt, eller om ni vill exportera ut information om kundstocken i sin helhet så är detta fliken som 

ni kommer att använda. Det går även att göra enklare sökningar och filtreringar direkt under 

denna flik. Detta gör ni genom att välja alternativ under rubriken ”Variabel”. 

 

Sökning och Filtrering 

Under rubriken ”Variabel” kan ni välja att söka bland alla de kolumner som ni har valt ska visas. Ni 

kan ställa in vilken information som ska inkluderas i kolumnerna under Inställningar och sedan 

söka på dessa. Mer om Inställningar senare. 

Filtreringen är egentligen endast en sökfunktion där ni väljer att söka på breda variabler som till 

exempel riskklass eller stock. 

 

 

 

 

 

  



 

24 

 

Urvalslistor 

Detta är fliken ni använder för att visa de Urval som ni har skapat. Det är alltså på sätt och vis 

precis samma vy som fliken Affärsobjekt, fast ni nu använder er av de filtreringar ni har skapat. 

Fliken Urvalslistor saknar till skillnad från fliken Affärsobjekt sökfunktionen. 

• Samtliga av de Urval ni har skapat kan väljas under rubriken ”Sparade urval”. Ni skapar 

urval i fliken Urval. 
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Översikt 

I höger fält det alltid information om det objekt du har valt i listan till vänster. Den första av de 

flikar du kan visa i höger fält är Översikt.  

Översikten sammanfattar information från flikarna:  

• Rapport 

 

• Händelser 

 

• Egen Information 

Det går att ställa in vilka av de egna posterna som ska visas under översikten. Detta 

görs under fliken Inställningar. 

 

• Trafikljus 

Det går att redigera om denna ska visas eller ej. 
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Rapport 

Den andra fliken i höger fält är Rapport. I UC Spektra medföljer alltid en rapport med aktuell 

kreditupplysningsinformation vid varje avisering. Denna rapport är en referensram ni kan förhålla 

er till när ni får aviseringsinformationen.  

• Informationen i rapporten uppdateras vid varje avisering 

• Mycket av informationen i rapporten går att inkludera som en egen kolumn i listvyn i 

vänster fält. 
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Händelser 

Den tredje fliken i höger fält är Händelser. Här visas alla de händelser som ni har fått aviserade 

om objektet sen upplägg. 

Om ett objekt tas bort från bevakningen och sedan läggs upp igen rensas all historik i denna flik. 
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Egen Information 

Egen Info är en tilläggstjänst i UC Spektra. Fliken syns alltså endast om ni har valt att teckna 

tjänsten. 

Med Egen Info lägger vi till möjligheten för er att ladda upp er egen information om era kunder 

direkt in i UC Spektra. Det kan röra sig om allt från Kundreskontra till egna limiter och eventuella 

distrikt. Allt för att ni ska kunna samla kundinformationen på ett ställe och få en överblick av er 

kundstock. Genom att kombinera UC:s egen förädlade information som Riskklass och Riskprognos 

med er egen information gör ni UC Spektra till en riktigt vass tjänst för era handläggare att arbeta 

med.  

Egen Info är även en utmärkt tjänst för er som vill analysera riskexponeringen i er kundstock. Med 

ett par enkla knapptryck kan ni snabbt exportera ut all information ni behöver för att göra 

analyser i Excel eller i valfritt analysprogram. 

All information ni laddar upp i UC Spektra finns tillgänglig i fliken Egen Information. Ni kan även 

lägga till så att informationen syns i översikten samt i egna kolumner i listvyn i vänster fält. 
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Anteckningar 

Anteckningar är en tilläggstjänst i UC Spektra. Fliken syns alltså endast om ni har valt att teckna 

tjänsten. 

Med Anteckningar lägger vi till möjligheten för er att göra anteckningar på era bevakade objekt, 

direkt i UC Spektra. Ni kan enkelt kommunicera med varandra direkt i tjänsten, och UC Spektra 

blir på så sätt så nära ett eget ärendehanteringssystem man kan komma utan att faktiskt köpa ett. 

Tilläggstjänsten kräver undertecknat PUB-avtal.  

För att skapa en anteckning trycker ni på knappen ”Ny” och anteckningar det ni behöver. 

Administratörer kan även ta bort anteckningar. 
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Registrera 

I denna flik kan ni lägga till och ta bort enstaka objekt i bevakningen. Denna flik kan endast 

användas av användare med administratörsbehörighet. 

• För att lägga till ett objekt väljer ni först land och trycker sedan på lägg till. Fyll sedan i 

organisationsnummer/personnummer samt referens och tryck sedan på Lägg till. 

• För att ändra angiven referens välj det objekt ni vill redigera i vänster listvy och tryck 

sedan på knappen Ändra. Fyll i ny referens och tryck sedan på Ändra. 

• För att ta bort ett objekt välj det objekt ni vill ta bort i vänster listvy och tryck sedan på Ta 

Bort. Tryck sedan OK. 
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Statistik 

I fliken Statistik kan ni ta ut information om de objekt ni bevakar samt information om er egen 

användning av UC Spektra. Det krävs dock administratörsbehörighet för att kunna se information 

om er egen användning av tjänsten.  

 

Statistikrapport 

I fliken Statistikrapport har ni möjlighet att exportera information om hur er kundstock är fördelad 

över UC:s olika riskklasser. Ni kan även jämföra denna fördelning mot resten av Sveriges bolag. 

Statistikrapporten kan laddas ner som PDF och öppnas i ett separat fönster. 

För att Exportera en Statistikrapport så väljer ni den rapport ni vill ha trycker sedan på Skapa. 

Statistikrapporten öppnas i ett separat fönster och kan laddas ner som PDF. 
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Loggar 

Denna flik syns endast för de som har administratörsbehörighet.  

Här loggas: 

• Inloggninar 

• Tillägg av objekt 

• Bortttag av objekt 

• Borttag av anteckningar 

• Uppdatering av Egen Info 
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Min Sida 

Denna flik syns endast för de som har administratörsbehörighet.  

Här visas en sammanställning av all bevakning ni har uppsatt i UC Spektra. Denna sida är 

användbar om ni behöver få en överblick av hur många objekt som ligger i respektive stock. 
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Urval 

Fliken Urval är den första av UC Spektras två filtreringsverktyg. I denna flik skapar ni alla de Urval 

som ni sedan kan välja i fliken Urvalslistor i Startsidan. De Urval ni redan har skapat finns även 

listade på denna sida. Om ni vill ta bort eller ändra ett befintligt Urval så görs även det i denna 

flik. För att skapa ett Urval trycker ni på knappen Skapa Nytt högst upp i vänster fält. Vi får då 

fram de variabler ni kan välja bland i höger fält. De Variabler ni kan välja bland är nedan: 

• Egen information 

Detta val kräver att ni har tilläggstjänsten Egen Information. Ni har då möjlighet att 

skapa Urval med er Egen information som variabler. Er egen kundreskontra 

kombinerat med UC:s Riskklass är ett utmärkt sätt att få en bild av sin egen 

riskexponering. 

 

• Fast information 

Här kan ni lägga till variabler som är baserade på informationen i 

kreditupplysningen, som till exempel UC:s riskklass, omsättning, etcetera. 

 

• Händelser 

Här kan ni lägga till variabler som är baserade på de händelser som har aviserats ut 

till er sen ni började bevaka kunden. Ni kan även lägga till tidsintervall för när 

händelserna ska ha aviserats ut. Dessa är väldigt användbara när ni till exempel vill 

veta ”Hur många av våra kunder gick i konkurs under Q3, Q4 förra året?”. 
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Portfölj 

Fliken Portfölj är den andra av UC Spektras två filtreringsverktyg. En Portfölj är som ett Urval som 

ni lägger som filter över hela Startsidan, dvs. flikarna Senaste Händelser, Affärsobjekt, samt 

Urvalslistor. Ni har alltså möjlighet att kombinera en Portfölj med ett Urval. De Portföljer ni redan 

har skapat finns även listade på denna sida. Om ni vill ta bort eller ändra en befintligt Portfölj så 

görs även det i denna flik. Ni ändrar vilken Portfölj ni använder under Inställningar. 

Portföljen är väldigt användbar när ni vill skapa filter för varje användare. Ni slipper se andra 

handläggares objekt och kan på så sätt arbeta effektivare. 

För att skapa en Portfölj trycker ni på knappen Skapa Nytt högst upp i vänster fält. Vi får då fram 

de variabler ni kan välja bland i höger fält. De Variabler ni kan välja bland är nedan: 

• Egen information 

Detta val kräver att ni har tilläggstjänsten Egen Information. Ni har då möjlighet att 

skapa Urval med er Egen information som variabler. Er egen kundreskontra 

kombinerat med distrikt eller område är ett utmärkt sätt att få en bild av sin 

exponering. 

 

• Fast information 

Här kan ni lägga till variabler som är baserade på informationen i 

kreditupplysningen, som till exempel område, bransch, etcetera.  
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Inställningar 

I fliken Inställningar hittar ni alla justeringar ni kan göra i UC Spektra.  

 

Välj Portfölj 

Använd denna funktion när ni vill växla mellan era olika Portföljer.  

• Välj den Portfölj ni vill använda och tryck sedan på Spara. 

• Om ni vill välja att inte visa någon Portfölj görs även det här. 
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Antal Objekt Per Sida 

Här justerar ni hur många objekt som ska visas i listvyn på Startsidan.  

• Välj antal objekt och tryck sedan på Spara. 
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Trafikljus 

Här kan ni justera om ni vill visa UC:s trafikljus i Översikten, samt om ni vill att trafikljuset visas i 

sidhuvudet. 

• Bocka i era val och tryck sedan på Spara. 
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Kolumnanpassning 

Här kan ni lägga till och ta bort den information som ni vill ska visas i listvyn i Startsidan. Vill ni 

lägga till information om bolagens omsättning samt UC:s Riskklass så att ni kan exportera ut 

denna information tillsammans med övrig bolagsinformation så gör ni det i denna vy.  

Har ni tilläggstjänsten Egen Info och vill lägga till information om kundreskontra i Startsidan för att 

kunna göra riskexponeringsanalyser? Lägg till kolumnen i denna sida. 

• All information som ligger i vänster kolumn på sidan visas ej på Startsidan. 

• All information som ligger i höger kolumn på sidan visas på Startsidan. 

• Flytt över information till respektive fält genom att markera det genom att klicka på det, 

och sedan flytta det med hjälp av pilarna. 

• När du är klar trycker du på Spara. 
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Välj Startsida 

Här ställer ni in vilken sida som ska visas direkt vid inloggning till UC Spektra. Denna inställning 

ändrar självklart endast detta för den specifika användaren. Ni kan välja bland samtliga vyer under 

Startsidan: 

• Senaste Händelser 

Om ni främst loggar in i UC Spektra för att undersöka aviseringar som har skickats ut, 

använd denna flik som Startsida vid inloggning. 

 

• Affärsobjekt 

Om ni har en mindre kundstock, eller främst jobbar med att få en överblick av er 

kundstock använd denna flik som er Startsida vid inloggning. 

 

• Urvalslistor 

Om ni främst använder UC Spektra för att göra analyser, använd denna flik som er 

Startsida vid inloggning. 
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Administrera E-post 

Här kan ni administrera vilka e-postadresser som ska vara mottagare för UC Spektras aviseringar. 

Ni kan lägga till 3 e-postadresser per stock. Ni kan även justera aviseringarnas språk. 

Om ni av någon orsak önskar att inte få några aviseringar, till exempel om ni endast använder UC 

Spektra för att exportera analysunderlag så kan ni även stänga av aviseringarna helt här. 

• Fyll i önskad e-post i ett av de tre fälten. 

• Se till att boxarna är i bockade för att aktivera aviseringarna. 

• Välj språk för aviseringarna. 

• Tryck på knappen Spara när ni är klara. 
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Redigera den egna informationen 

Här kan ni administrera vilken av er Egen Information som ska visas i fliken Översikt, på Startsidan, 

samt vilken Egen Information som syns i sidhuvudet. 

• För att ändra detta välj den information ni vill ska visas i respektive rullgardin och tryck 

sedan på Spara. 
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Hjälp 

I fliken Hjälp får ni fram nedan hjälpsida. Här finns nyttig information om tjänsten om ni snabbt 

behöver hjälp med något. Om ni inte hittar det ni behöver hjälp med varken i hjälpsidan eller i 

denna Handbok är ni självklart välkomna att kontakta oss på kundservice@uc.se så ser vi till att ni 

får hjälp med just ert ärende. 
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