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Bidra til enklere å kunne se sammenhenger saker og
dokumenter imellom ved å etablere lenker (krysshenvisninger)
mellom saker og saksdokumenter. Lenkene er deretter aktive og
man kan kjapt veksle mellom sakene og saksdokumentene uten
å søke de opp.
Alle brukere
Beskriver hvordan man kan lage lenker mellom saker og
saksdokumenter som har noe med hverandre å gjøre.
Ingen

Målgruppe:
Innhold:
Arbeidsflyt:
Andre relevante
brukerveiledninger:
Utdypende opplysninger:

Lenker er ofte brukt av arkivet opp gjennom tidene, men nå er
det enkelt for alle brukere å etablere disse selv til egen nytte!

Brukerveiledning følger på neste side

2 – LENKE MELLOM SAKER OG SAKSDOKUMENTER

Lenke mellom saker
Begge saksmappene det skal lenkes mellom må være opprettet!

Noter saksnummeret på den ene saken (her noteres 14/00554).
Stå på saksnivå i den andre saken (her 14/00117) hvor du skal utføre lenkingen (samme hvilken av
sakene du velger å utføre det fra).

Klikk på fanen «Flere faner» og deretter på fanen «Saksreferanser».

Klikk på «Ny saksreferanse» og skriv inn saksnummeret du skal lenke til som du har notert deg, eller
søk opp saken ved å skrive et stikkord fra tittelen i feltet «Sak» og klikk entertasten på tastaturet.

Skriv gjerne inn noen stikkord i notatfeltet under for hvorfor sakene er koplet opp mot hverandre.

Når du har klikket OK, vil lenken vises og du kan klikke på den blå teksten (saksnummer eller
sakstittel) for å komme til den andre saken det lenkes til. Slik kan du enkelt veksle mellom sakene.

Man kan også stå i et saksdokument og lenke dette dokumentet opp mot en sak. Det kan være
aktuelt dersom man får et tildelingsbrev som koples opp mot en byggesak, prosjekt eller annet. Altså
i anledninger hvor ett dokument har betydning for en annen sak.
Stå i saksdokumentet og fanen «Saksreferanser». Utfør lenkingen slik det gjøres på saksnivå (forklart
på forrige side).

Du har også mulighet til å lenke mellom saksdokumenter! Da klikker du på «Flere faner» (det står
«Flere faner» før man klikker på noen av valgene der) og velger «Dokumentreferanser». I feltet
«Dokument» må selve dokumentnummeret det lenkes til framkomme (eks.; 14/00554-3). Du kan
trunkere og søke på feltet (dersom du ikke har dokumentnummeret) med ord fra dokumenttittelen,
eller bare saksnummeret.
Menyen for valg av type referanse er lang i forhold til referanser opp mot en sak. For «vanlig»
lenking velges «Kryssreferanse til». Lenken som settes mellom saksdokumenter vil kun vises
dokumentene seg i mellom, og ikke opp mot sak på saksnivå.

