Hvordan lage en fast
mottakerliste (Favoritt)
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Favoritter i 360
Du har kanskje en gruppe med saksbehandlere eller eksterne mottakere som du sender dokumenter
til gjentatte ganger. Da er det lurt å opprette en fast liste i Public 360, slik at du slipper å søke opp
mottakerne på ny hver gang. I Public 360 kalles dette en statisk favoritt, som du kan opprette selv og
legge til eller slette mottakere etter som det blir nødvendig. Du kan også bruke andres favoritter, hvis
de har valgt at de skal være tilgjengelige i avdelingen.
Favoritter kan brukes fra flere bilder i 360. Du finner dem som menyer på hovedsiden:

Favoritter

Du finner dem også i søkebildet:

Hvordan skrive brev eller notat til en fast mottakerliste
Når vi skal skrive brev eller notat til en fast mottakerliste (favoritt), må vi åpne søkebildet for
mottaker i skjemaet Nytt dokument : Saksdokument.

I søkebildet kan du så velge den favoritten som inneholder mottakerne.

Du kan så krysse av for de mottakerne du vil bruke, og trykke på Legg til kontakt som vanlig.

Hvordan lage en søkefavoritt
For å opprette den faste listen, må du først søke opp de kontaktene du vil legge til listen.

Du kan søke opp alle som jobber i en avdeling, og plukke rader fra trefflisten.

Søk på flere personer samtidig
Du kan også søke etter flere personer samtidig, for eksempel på etternavn, så lenge du har valgt
Noen av disse i menyen ved siden av Søkenavn.

Velg Kontakttype Kontaktperson. I søkenavn kan du endre menyen til Noen av disse ordene, og så
skrive inn fornavn eller etternavn på personene du vil legge til i listen. Velg også Kategori Intern.

Hvordan lagre radene til en favoritt
Når du fått opp en treffliste, kan du velge alle eller noen av kontaktene.

Velg så Lagre rader på menyen Handlinger.

Du får da opp skjemaet Lagre rader. Her kan du først velge om søket skal være privat, eller om du vil
dele det innenfor din avdeling.

Du må nå skrive inn et navn på favoritten. Husk at navnet må være forståelig for andre hvis det skal
deles innenfor din avdeling. En beskrivelse kan være kjekt å ha, men det er ikke obligatorisk.

Endre en eksisterende favoritt
Hvis du allerede har laget en favoritt og vil legge til mottakere, kan du velge Legg til i eksisterende
favoritt. Da er det bare å trykke Ok.

Slette en favoritt
Slett favoritt her

OBS! Kan ikke angres!

Slette rader fra en favoritt
Hvis noen ikke lenger skal være med i favoritten, kan du markere de radene det gjelder, og velge
Slett rader i menyen Handlinger.

