LEGG TIL NY AVTALE
For lage en ny avtale i kalenderen går du inn i kalendermodulen.

Trykk deretter på den gulen knappen
Vinduet nedenfor kommer da opp.

Emne: Hva avtalen gjelder. Dette feltet er obligatorisk.
Etikett: Fargekode som gjør det lettere å se i kalenderen hvilken avtaletype det er. Du kan velge flere
etiketter på en avtale.
Privat avtale: Settes avtalen som privat, vil andre bare se at du har en privat avtale, de kan ikke se
tittel eller innhold.

Overvåk spesielt: Gjør avtalen lett å finne igjen, hvis du filtrerer kalenderen med «vis avtaler med
spesielle merknader».
Dette utropstegnet viser på avtalen i kalenderen hvis du har valgt «overvåk
spesielt»
Eier: Her skal navnet på den som er ansvarlig for avtalen stå.
Avtalens status: Her kan du sett avtalen som bekreftet, foreløpig eller under planlegging.
Start og slutt: Tidspunkt for avtalen.
Påminnelse: Varsling i forkant av avtalen, du setter selv hvor lenge før avtalen du skal varsles.
Heldagsavtale: Hvis avtalen gjelder hele dagen.
Beskrivelse: Nærmere spesifikasjoner i forbindelse med avtalen.
Interne kommentarer: Kommentarer til avtalen som ikke skal publiseres på nettsiden.
Publiser på nettside: Avtalen publiseres på nettsiden til menigheten. Det som er skrevet i «interne
kommentarer», vil ikke publiseres på nettsiden.
Legg ved dokument (krever egen lisens): Her kan du legge inn et dokument fra din datamaskin.

Link avtale: Denne funksjonen kan brukes til å linke avtalen du lager mot en annen avtale. For å gjøre
det klikker du på den grønne krysset. For å slette en eksisterende link kan du trykke på det røde
krysset i listen over avtaler som er linket opp mot den avtalen du er inne i.

Når du har trykket på det grønne plusstegnet, kommer vinduet nedenfor opp.

Her kan du søke etter avtaler. Sett inn kriteriene du ønsker å søke etter og trykk på «Søk». Relevante
avtaler kommer dermed opp i en liste, når du har funnet avtalen du var på jakt etter, trykk på
for
å lage en link mellom avtalene. Har du behov for å redigere avtalen du har søkt opp (før du lager en
link mellom dem), trykk på blyantegnet foran den aktuelle avtalen.
Når det er opprettet en link mellom avtaler, vil dette vise i avtalen i
kalenderen. Markerer du avtalen i kalenderen vil du få opp informasjon om
avtalen i margen til høyre. Du kan enkelt gå inn på avtalen som er linket opp
mot avtalen du har markert, ved å trykke på den gule boksen.

 Regelmessighet
Du kan sette opp regelmessighet i avtalen hvis det er en avtale som gjentar
seg. Du kan velge mellom ukentlig, månedlig og årlig. Du kan også sette opp
«Periode for regelmessighet», her kan du velge når avtalen skal starte og når
avtalen slutter å gjenta seg.

Velger du «skjer hver 1 uke på», vil avtalen gjenta seg hver uke på valgt dag. Velger du «Skjer hver 2
uke» legges avtalen til annenher uke.
 Ressursplanlegging
Her kan du velge hvilke ressurser du vil legge til avtalen.

- Kontakt
- Gruppe

- Lokale
-Utstyr
- Organisasjon - Bruker

Skal du legge et lokale til avtalen velger du det under «ressurstype». Skriv inn navnet/starten på
navnet på rommet og søk. Huk av på ønsket rom og trykk «legg til». Du kan legge til flere ressurser,
avslutt med å trykke ok. Trykker du på «søk» uten å ha skrevet noe, kommer alle alternativene opp i
margen til venstre.

«Ressurser med funksjoner» brukes hvis du skal legge en bruker til i avtalen med en funksjon.
Du kan også legge til «funksjon», for eksempel:
- Diakon
- Kateket
- Kirketjener - Kirkevert
- Organist
- Pedagog
- Prest
- Trosopplæringsmedarbeider
Hvilke funksjoner som kan velges er avhengig av hvilke funksjoner organisasjonen har opprettet. For
å lage nye funksjoner må du inn på administrasjonsmodulen.

«Legg til» knappen gir deg mulighet til å hente opp ressurser som er lagret som favoritt.
«Legg til i favoritter» knappen kan brukes for å lagre ressurser (person, rom, utstyr, gruppe) som en
favoritt. Denne kan være nyttig for hendelser som gjentar seg og gjør det enklere å definere
aktiviteten senere.
«Rediger favoritter» gjør at du kan gå inn på en lagret favoritt og endre denne.

 Tilgangsrettigheter

Her kan du legge til brukere/grupper som skal ha tilgang til avtalen. Andre kan se tittelen, men vil
ikke kunne åpne avtalen. Under «velg handling» kan du velge hvor mye de forskjellige brukerne skal
ha tilgang til. Husk å legg til deg selv for at du senere skal kunne endre avtalen.
Hvis du ikke benytter denne funksjonen, er avtalen åpen for alle brukerne.
 Påmeldinger/utvidelser (krever egen lisens til påmeldinger til kirkelige handlinger)

Hvis avtalen du oppretter i Medarbeideren skal inneholde dåp, dåpssamtale eller vielse legges det
til her. Skriv inn antall plasser og trykk «legg til». Hvis det er ledige plasser vil det automatisk vise på
nettsiden i påmeldingsmodulen. Dette gjør det mulig for dåpsforeldre å selv melde barnet opp til
dåp og føre inn alle nødvendige opplysninger. Når en påmelding er registrert vil den dukke opp i
modulen «Påmeldinger» i Medarbeideren.

Når en påmelding er bekreftet i påmeldingsmodulen, vil det vise i avtalen i Medarbeideren.

Dåpssamtale fungerer litt annerledes. Her kan ikke foreldrene selv melde seg på via nettsiden.
Dette må gjøres av brukere av Medarbeideren. Du kan søke opp avtaler med ledige plasser til
dåpssamtale og legge til personer inne i påmeldingsmodulen.
 Sjekkliste

I sjekklisten kan du lage din egen liste med sjekkbokser. Skriv inn tittel på punktet du vil ha i listen og
klikk på «legg til».
 Knappene i margen til høyre (inne i en avtale)
Når du åpner en ny avtale, eller er inne på en avtale for å redigere den, vil du se
disse knappene i margen til høyre.









Lukk (X)
Lagre og lukk
Lagre
Slett
Skriv ut
Send SMS
Send E-post
Vis logg

: Avtalen lukkes, endringer lagres ikke
: Endringer lagres, avtalen lukkes
: Lagrer endringer, du blir stående inne i avtalen
: Avtalen slettes
: Skriv ut avtalen
: Send SMS til brukerne som er knyttet til avtalen
: Send E-post til brukerne som er knyttet til avtalen
: Avtalelogg

