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2 – Nytt prosjekt
Når man skal opprette et prosjekt, må man først ha tenkt gjennom hva hensikten med prosjektet
skal være – det må ha en funksjon - og legge opp tittelen i prosjektet deretter. Er det for å samle alle
saker, kontakter og korrespondanse innunder et byggeprosjekt for eksempel, så skal det framgå av
tittelen hva som bygges, prosjektnummer og annen essensiell informasjon.
Man kan når som helst i prosessen registrere et prosjekt. Det gjør man når et behov oppstår. Man
kan knytte til allerede eksisterende saker og dokumenter, eller man kan starte det hele med å
registrere prosjektet for så å knytte til kommende saker man vet blir etablert som en konsekvens av
forventet korrespondanse og dokumentasjon.
Prosjekt opprettes i web-klienten. Stå i toppmenyen og velg «Ny» og «Prosjekt».

Da får man opp et registeringsvindu hvor man må fylle ut feltene som er merket med en rød stjerne.
Husk at rettigheter ikke arves fra prosjekt og nedover i saker og dokumenter. Prosjektet kan fint
være åpent internt/eksternt (bare selve tittelen og ansvarlig vil synes på off.journal), mens man kan
skjerme et og annet dokument for eksempel.

Klikk på «Fullfør» nederst i vinduet til slutt.
I registreringsbildene for sak og dokument finner man et eget felt for å knytte disse opp mot
prosjekt. Skriv inn enten kjent P360-prosjektnummer eller et ord fra tittelfeltet i prosjektet og tast
enter. Da får du opp prosjektet ditt eller en meny av flere valg for prosjekt dersom det tilfeldigvis er
brukt samme ord i andre prosjekttitler.

