LEGG TIL NY KONTAKT
For å legge til en ny kontakt må du gå inn i kontakt- og gruppemodulen. Dette gjøres ved å klikke på
i margen til venstre.

Til høyre i verktøylinjen på toppen finner du knappen «Ny kontakt»

Du vil automatisk få opp ett nytt vindu hvor du skal plotte inn ønsket informasjon til den nye
kontakten.



Legg til bilde av kontakten
En kan laste opp et bilde av kontakten i bilde boksen.



Legg til kontaktinformasjon

I neste seksjon kan du legge til kontaktinformasjon.
 Fornavn og etternavn er obligatorisk.
 I feltene for telefonnummer kan kun tall og (+) og (-) benyttes.
 Epost adressene må være i et a@b.com format.



Gruppemedlemskap

Skal kontakten være medlem i en av menighetens grupper, kan disse legges til ved å trykke på
(+) knappen.

Da vil vinduet nedenfor poppe opp, og du kan velge hvilke grupper du vil at kontakten skal
legges inn i.

Ved å trykke på en av gruppene kontakten er medlem av, vil de egendefinerte feltene for denne
gruppen komme frem. Her kan du for eksempel krysse av for at kontakten har «betalt kontingent»
hvis det er lagt til som egendefinert felt for gruppen.



Relasjoner
Relasjoner (foresatt, kontaktperson, barn, ektefelle, fadder osv.) kan legges til en kontakt i
seksjonen under. Skriv inn navn, velg relasjonstype og trykk på «legg til» knappen.
Relasjonene som skal legges til, må være lagret som kontakter eller ligge som medlem i en
gruppe. Relasjonene kan slettes ved å ta pilen bort til personen i relasjonslisten, det
kommer da en liten boks med rødt kryss. Trykk på det røde krysset for å slette.



Tag

En tag fungerer som en merkelapp. Eksempler kan være
konfirmantforesatt, konfirmant og døpte. En kan søke
opp alle med samme tag. Når du er inne på kontakt og
gruppemodulen vil du øverst i margen finne en egen
knapp som heter «Tags».


Kontaktperson

Hvis kontakten er kontaktperson for grupper, lokale eller utstyr vil det vises i en tabell i denne
seksjonen.



Stabsfunksjon

Stabsfunksjon kan legges til ved å velge organisasjon og stabsfunksjon.
Disse kan slettes ved å ta pilen bort til den lagrede funksjonen, det kommer da en liten boks
med rødt kryss.



Knappene i margen til høyre











Lukk (X)
Lagre og lukk
Lagre
Opprett bruker
Fjern bruker
Send SMS
Send E-post
Gulesider
Søk i SKMR

: Kontakten lukkes, endringer lagres ikke
: Detaljene som er skrevet lagres, vinduet lukkes
: De detaljene som er skrevet inn lagres
: Opprett en bruker for kontakten
: Fjern brukerrettighetene til kontakten
: Send SMS til kontakten
: Send E-post til kontakten
: Åpnes et nytt vindu med gulesider
: Søk i sentralt medlemsregister

