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Brukerveiledning følger på neste side

1 – Venstremenyen i web-klienten og menyen i Outlook
Nyheter i den nye versjonen av P360 SP9 mai 2017
Vi fikk i medio mai i år en ny versjon av P360, SP9, og det kan være greit å se litt på hva som er
forandret slik at dere enkelt kan finne fram i de nye bildene.

Brukergrensesnittet;
Brukergrensesnittet er endret, og du kommer automatisk over i det nye visningsbildet som er
fanebasert og markert med «haker/V’er». Stjerne signaliserer at fanen har innhold.

Klikker du hvor som
helst på fanen, så
åpnes denne, og
saksdokumentene som
ligger innunder saken
vises.

Visningsbilder;
Dersom du ønsker å ha det «gamle» visningsbildet å manøvrere etter, så klikker du på «Mer»knappen helt til høyre i bildet, og velger fra menyen «Vis alt».

Nå står det «Vis oversikt» på denne
knappen, og ved å klikke på den igjen,
kommer du tilbake til det nye
visningsbildet igjen. Slik kan du veksle
mellom visningsbildene. Du vil ikke
miste dokumentet eller saken du står i
– det er kun visningsbildet som endrer
hvordan P360 presenterer
saken/dokumentet for deg.

Drag and drop/slippsone i P360 web – ny funksjon

Det har kommet en ny funksjon i web’en som gjør at vi kan dra filer rett over i et saksdokument i
stedet for å browse filer vi har liggende på et annet område utenfor P360.

Ta tak i filen (fra utforsker, for eksempel), hold musepekeren nede mens du dra den over til
slippsonen «Velg eller dra filer hit». Sonen blir lys grå når du kan slippe filen. Deretter får du opp
dokumentregistreringsbildet slik at du kan registrere saksdokumentet som filen hører hjemme i.
Dersom du klikker på slippsonen før du drar filer over, har du aktivert browser-funksjonen, og P360
forventer at du da browser, og tillater ikke at du drar filer over dit. Du må med andre ord ikke klikke
på slippsonen dersom du ønsker å dra filer direkte over til slippsonen.
Valget er ditt. Drag and drop finnes i tillegg i Outlook sidepanel som tidligere.

Venstremenyen i P360 web
Venstremenyen i web har krympet, og vi har fått rollebaserte
skrivebord som erstatter mange av de valgene vi tidligere hadde i
venstremenyen.

Historikk viser som før alt du nylig har vært innom og sett på/åpnet
innen de ulike nivåene/valgene.
Tips; å gå via historikk er en utmerket måte å kjapt finne tilbake til en
sak eller saksdokument du nylig har vært innom. Du kan naturligvis også
bruke søk-funksjonen om du heller ønsker det.

Under Lenker ligger de 4 ulike rollebaserte skrivebordene. På de neste
sidene vil du få vite hva som befinner seg hvor – hvor du finner dine
saker, saksdokumenter, posten din, oppgaver mm..

Favoritter er søk som er satt opp innen de ulike feltene. Klikk på de og
gjør deg kjent med de ulike ferdigsøkene og resultatene de gir deg!

Du får aldri ser mer enn du har rettigheter til i P360!
Har du adgang til et skrivebord som ikke er tilpasset deg og ditt bruk, så vil du
ikke få så mye ut av bildet med mindre du har rettigheter til de ulike saker og
saksdokumenter som ligger der.
Ser du mer enn du mener du skal se av sensitiv art i P360, er det fint om du varsler
den som har produsert dokumentet eller Dokumentsenteret.
Vi minner samtidig om taushetsplikten!

Skrivebord/arbeidsflater – rolle- og oppgavebaserte oversikter og menyer

Ved å klikke på «Arbeidsflater» i venstremenyen, kommer du til dette bildet.

Arkivaroppgaver – her finner de som har arkivarrolle i P360 sitt skrivebord med menyer og
forhåndsdefinerte søk til hjelp i hverdagen. Det er med andre ord ikke et skrivebord som vil være til
større hjelp for en saksbehandler eller leder.

Møtebehandling – dette er skrivebordet for utvalgssekretærer i P360. Her finner de som har rollen
utvalgssekretær igjen utvalgene sine, og områdene de skal jobbe fra når de skal innkalle til møter,
produsere protokoll, publisere, samt andre tilliggende oppgaver.

Lederoppgaver – dette er skrivebordet for de som har lederrolle i P360, OG for de som har
rettigheter til å fordeler saker/dokumenter. Her finner du ufordelt post til enheten, oversikt over
dokumenter enheten er involvert i, samt oppgaver (arbeidsflyt mm.).

Saksbehandling – dette er skrivebordet hvor du finner det du skal jobbe med som saksbehandler. Du
er saksbehandler dersom du skriver eller mottar noe som har dokumentasjonsverdi og/eller er
gjenstand for saksbehandling, på vegne av NMBU. Ledere skal også bruke dette skrivebordet!

På de neste sidene presenteres skrivebordene for leder- og saksbehandler-rollene mer inngående.

Skrivebord for leder og saksfordeler (fordeling av ufordelt post til enhetene)

Til fordeling; her finnes posten som ligger ufordelt til enheten. Alle ved enheten ser all ufordelt post
som ikke er sensitiv. Posten skal fordeles til den som skal saksbehandle (besvare eller avskrive)
henvendelsen. Post bør fordeles daglig slik at ingenting ligger på vent med risiko for at frister glipper.

Du skal ikke starte saksbehandlingen/besvare/avskrive henvendelsen før
saksdokumentet er fordelt deg som saksbehandler!

OBS! Det er kun de som har lederrolle og arkivarrolle i P360 som ser det som er sensitivt skjermet
med tilgangsgruppe «Skjermet», så her er det viktig at leder/postfordeler holder seg oppdatert!

Huk av til venstre for linjen og klikk deretter
på «Fordele». Dette gjelder i fanene for
dokumenter, kopier og saker.
Funksjonen finnes flere steder i P360
(marker først, og foreta valg i linjene over
etterpå).
OBS! NMBU skal ikke benytte valget «Lest»
her, da alt skal fordeles før behandling.

Dokumentoversikt;

Her kan leder skape seg en oversikt over
innkommet post, restanselister (hvem har
ubesvarte henvendelser), hva som er under
arbeid hos den enkelte ved enheten, og
mye mer. Dette kan også den enkelte
ansatte ved enheten titte innom, men da
med ulike treff tilpasset egne rettigheter i
P360.

Saksprosesser; dette er for de som har tatt Forløpsfunksjonen i bruk. Ved bruk av forløp, settes det
opp tidslinjer med faste frister og intervaller som koples opp til ulike saker hvor forløpet er
standardisert. Dette er ikke utbredt i bruk ved NMBU pr. september 2017.

Oppgaver; viser arbeidsflyt og frister som leder selv er ansvarlig for å følge opp.

«Oppgaver» inneholder arbeidsflyt – altså det
som er sendt leder til gjennomgang eller
godkjenning. Det er viktig at leder svarer på
disse henvendelsene slik at leder kan bidra
konstruktivt i å effektivisere prosessene internt.
Dette skaper både god kvalitet i arbeidet, og er
også dokumenterbart for ettertiden.

OBS! Spesielt viktig er det som sendes på elektronisk godkjenningsflyt til leder! NMBU har
elektronisk godkjenning av brev som sendes ut via P360, og disse må da først sendes leder for
godkjenning som erstatning for papirutskrift med penneført signatur. Det gjelder naturligvis de
brevene som ellers vil kreve leders signatur. I tillegg brukes denne funksjonen for godkjenning av
saksframlegg til de ulike utvalgene i P360. Her er det ofte stramme frister som må holdes!

Av det som tilligger lederrollen i P360,
er Oppgaver (godkjenning-/arbeidsflyt) og Fordeling av innkommet post
to av de viktigste funksjonene!

Skrivebord for saksbehandling –
skrivebordet for alle som sender og mottar henvendelser via P360 – pluss litt til

Under fanen Under arbeid finner du følgende;
Mine åpne saker;

Her finner du alle saker du er saksansvarlig for.
Ansvaret gir deg alle rettigheter til saken. Listen
kan være lang, så skroll videre nedover for å se
de andre oversiktene på siden!

Mine dokumenter som ikke er ferdigstilt;
Her finner du alle saksdokumentene som du ikke har sendt/ekspedert, og som er i reservert status.
Det som ligger her, er ikke mottatt noen steder, og det er kun leder og arkivarer som kan se
innholdet i filen. Her skal alt som er ferdig, sendt og fullført være ekspedert – det skal ikke ligge her!

Hvis du har noe her som er ferdig utarbeidet (og
sendt pr. papir eller epost utenfor P360), så huk av
til venstre for linjen, og velg «Ekspeder» litt lengre
opp til høyre i bildet. Det må ferdigstilles slik at det
er i samsvar med virkeligheten!

Mine åpne saks-/prosjektprosesser; dette gjelder aktive prosesser i forbindelse med forløp, og er
ikke mye utbredt i bruk ved NMBU pr. september 2017.

Filer under arbeid;
Her skal det være tomt hvis ikke noe jobbes med aktivt!

Jobber du med filen og skriver i den
akkurat nå, så er det ok at den vises her.
Hvis ikke; huk av til venstre, og velg
«Sjekk inn». Forsøk via Outlook sidepanel
dersom det ikke fungerer.

Dersom du får åpnet filen din, anbefales det å kopiere selve «brødteksten» så du har den klar i
tilfelle du må rekonstruere filen på nytt! Siste utvei er valget «Angre rediger».
Filen befinner seg i word når du ser den har en hengelås og er utsjekket. Den er ikke tilgjengelig for
ekspedering, sletting eller flytting så lenge den er utsjekket fra P360. Den må derfor sjekkes inn på et
eller annet vis.
Se brukerveiledning som viser hvordan man kan løse dette litt bedre (ikke oppgradert etter ny
versjon); https://support.nmbu.no/wp/content/uploads/2015/08/BRUKERVEILEDNING-blå-2-–sjekke-inn-utsjekkede-filer-071116-mb.pdf

Under fanen Innkommende finner du følgende;

Her finner du altså alt som du må følge opp som saksbehandler – restansene dine!
Det er posten din/saksdokumenter som noen har sendt deg, det er saksdokumenter du har mottatt
på arbeidsflyt hvor noen ønsker ditt bidrag/uttalelse, og det er frister som tilhører deg. Her skal det
være ryddig, og kun det du ennå ikke har besvart/behandlet skal befinne seg her.

Ubesvarte dokumenter;
Her er det to faner – én for dokumenter og én for kopier du har mottatt. Først dokumenter;

Har du fått noe du ikke skal ha? Huk av til venstre for linjen, og velg «Omfordel». Stryk navnet ditt
fra bildet som kommer opp, og erstatt med den som skal ha det. Varsle en arkivar dersom du ikke får
omfordelt, så ordner det seg.
Det er vanligvis behov for å lese henvendelsen før man besvarer eller avskriver, så her velger nok de
fleste å avskrive eller besvare via saksdokumentet, og kanskje ikke via skrivebordet. Men skal du
besvare eller avskrive direkte fra skrivebordet, huker du av til venstre for linjen og velger fra menyen
overfor som ved omfordeling.
Fra saksdokumentet ser valgene slik ut etter at vi fikk ny versjon av P360;

Her kan du klikke rett på de nye
fine knappene under
kontekstmenyen/tittellinjen og
velge «Avskriv» eller «Besvar».
Valgene finner du også som før
via kontekstmenyen.

Fanen «Kopier»;

I fanen «Kopier» ved siden av
dokumentfanen, kan du huke av til venstre
for dokumentlinjen og velge «Lest» når du
har lest det. Da forsvinner de fra listen din,
men kan gjenfinnes når enn du måtte ønske
å se tilbake på dem – de slettes ikke fra P360.

Kopier har ikke restanse, og skal ikke besvares eller avskrives.

