
 

 
 

Velkommen til 
 

Navi brukermøte 2009 
 
 
 
 
 
 

17. - 18. september 2009 
 

Rica Hotell, Hamar 
 



Navi brukermøte 2009 
17. - 18. september 2009 

Rica Hotel Hamar, Kåtorpveien 1,  Furnes 

Da har vi gleden av å invitere alle folkehøgskoler til det femte  brukermøtet for Navi. 
Vi har satt sammen et program som vi tror de aller fleste skoler og brukere av Navi vil 
ha stor nytte av.  
Det er også viktig at flere bruker Navi ved skolen og at brukerne kan komme sammen 
for å dele erfaringer og komme med innspill til sentrale organer, myndigheter og til WIS,  
 
Brukermøtet planlegges i samarbeid med styringsgruppa i Navi. 

Foreløpig program 
torsdag 12.00 13.00 Lunch 

 13.00 14.30 Felles (aktuelle innlegg) 
§ Velkommen v/Leon Haugsbø 
§ Presentasjon av Navi v/WIS 
§ Aktuelle tema, bl.a. sentraldatabasen, HMS, 

rapportering, elevtall, revisjon 
 

 14.30 15.00 Pause 

 15.00 19.00 Parallelle sesjoner, valgfrie tema, ta med bærbar PC. 
Vitnemål 
Kortkurs 
HMS 
 

 19.00  Middag / sosialt 

    

fredag 08.00 08.30 Frokost 

 08.30  08.45  Ord for dagen 

 08.45 09.30 Felles. Muligheter i Navi, tips, råd 

 09.30 12.45 Parallelle sesjoner, valgfrie tema 
Vitnemål 
Kortkurs 
Arkiv 
 

 13.00 
 
 
 
 

14.00 Felles 
§ Utviklingsstrategi  v/WIS 
§ Valg av styringsgruppe 
§ Brukermøter/distriktsmøter i framtida? form, hvor ofte 
§ Avslutning 

 14.00  LUNSJ 
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 BRUKERMØTE
1. Molde Naas Synnøve 1 1
2. Nansenskolen Veiteberg Inger 1 1
3. Nansenskolen Stalsberg Marian 1 1
4. Rønningen Koltan Hanne Lundenvold 1 1 1
5. Rønningen Skard Beate 1 1
6. Fana Birkeland Kari 1 1
7. Seljord Kristiansen Hermund 1 1
8. Seljord Bø Brit Haugland 1 1
9. Valdres Gunderhuset Gudrunn 1 1
10. Valdres Trandokken Oddgunn 1 1
11. Holtekilen Wium Inger-Grethe 1 1
13. Toten Hafsund Frank 1
14. Toten Hurum Marit 1
15. Toneheim Haugom Marit
16. Toneheim Opem Hallvard
17. Hedmarktoppen Sønes Geir J. 1 1
18. Hallingdal Kopperud Gry 1 1
19. Skjeberg Finden Sveinung 1 1
20. Skjeberg Dalene Laila 1 1
21. Åsane Litland Merete R. 1 1
22. Sogndal Hough Paul 1 1
23. Karmøy Haaland Eli K. 1 1
24. Karmøy Nickelsen Ellen 1 1
25. Voss Gjerme Gunn Mari 1 1
26. Namdals Gartland Turid 1 1 1
27. Peder Morset Sandvik Arne 1 1
28. Solborg Tagholdt Lill Helene 1 1
29. Solborg Ertzgaard Joveig 1 1
30. Ål Nielsen Karin K. 1 1
31. Ål Lundahl Morten J. 1 1
32. Ål Løkstad Gry 1 1
33. Borg Mangersnes Willy 1 1
34. Borg Klokk Lars Johan 1 1
35. Borg Blindheim Bente Søgnen 1 1
36. Lundheim Stock Armin 1 1
37. Nordfjord Halse Odd Harald 1 1
38. Viken Heimdal Unni 1 1
40. Viken Rye Anne Karoline Dalheim 1 1
41. Viken Borøy Reidun 1 1
42. Viken Ruud Svein 1 1
44. Sikringssal Mathiesen Lise Hjerpetjørn 1
45. Nordnorsk Baustad Sølvi H.A. 1 1
46. Nordnorsk Knygh Nina 1 1
47. Jæren Fosse Johny 1 1
48. Nordhordaland Andersen Harald Wiig 1 1
49. Nordmøre Telstad Hjørdis 1 1
50. Follo Soot Britt K. 1 1
53. Lofoten Thom Hilde Lied 1 1
54. Møre Kvam Inger 1 1
55. Møre Opsvik Einar 1 1
56. Birkeland Birkeland Gunnar 1 1
57. Agder Drøsdal John Åge 1 1 1
58 Skogn Lund Toralf 1 1
  22 17 13 9 20 21
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Alle tilgjengelige 
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HK - Hovedkurs 

1-3 pr. skoleår 

Fravær 
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personale 

KK - Korkurs 

Kortkurs pr. år 

HK-elev 
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En post pr. kontakt 
Alle er kontakter. 
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Arkiv 
For logg og 
arkivering 
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1. Enkel systemskisse for Navi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt 
En post pr. kontakt 
Alle er kontakter. 

Bilag 

For elevregnskap 

KK-elev 
Kortkurselever  

Gruppemedlem 
Kontakt knyttet til 
en gruppe 

Fagelev 

Elev knyttet til Fag 

Grupper 
Alle tilgjengelige 
grupper 

HK - Hovedkurs 

1-3 pr. skoleår 

Fravær 
Fravær pr. elev, pr. 
time, pr. fag.  

Personale 
Nåværende og tidl. 
personale 

Søknader 

Søknad pr. skoleår 

KK - Korkurs 

Kortkurs pr. år 

HK-elev 
Hovedkurselever 

Fag 

Alle fag pr. skoleår  

Arkiv 
Arkiverte 
dokumenter 
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2. Grensesnitt 

2.1 Menylinje 
Ikke så mange valg er aktivert her enda. 
• Vis – Knapperader 
• Vis – Egne innstillinger. 
• Vis – Maskiner og brukere 
Hjelp 
Derfra kan du starte hjelpesystemet, samt mulighet for å starte videokurs som 
er installert på maskinen. 

2.2 Knapperad 
Her ligger en del knapper som du vil ha mye nytte av: 
• Forrige og Neste 

Fram og ilbake mellom bildene. Som pilene i en nettleser. 
• Velg rapport 

Viser rapportvelgeren, hvor du kan velge rapport, gjøre utvalg, 
forhåndsvise og skrive ut rapport. Velg kategori for å begrense listen 

• Vise/skjule velger 
• Vise tilhørende velger: Åpner velgeren som hører til aktivt skjema 
• Vise tilhørende oversikt: Åpner oversikten som hører til aktivt skjema/velger 
• Valg for tabell: Flere nyttige funksjoner for tabeller 
• Klipp, kopier og lim inn (aktiveres når tilgjengelig) 
• Lagre 

Er aktiv hvis skjemaet ikke er lagret. Normalt oppsett i Navi er at det lagres 
automatisk når en bytter post 

• Angre 
Gå tilbake til det som var lagret før du startet endringen. Ikke mulig etter at 
data er lagret 

• Les data på nytt (F9) 
Frisker opp dataene på skjermen. Spesielt nyttig i nettverk når flere jobber 
med samme data. Dette skjer automatisk en gang pr. minutt (kan endres 
under "Egne innstillinger") 

• Hjelp (F1) 
• Tekstbehandler: Denne er tilgjengelig når du står i et notatfelt. Gir mulighet 

til å formattere teksten i notatfelt. 

2.3 Menyen 
Menyen står til venstre på skjermen. Det er i Navi mulig å definere egne 
menyer og knytte dem til bestemte brukere. På den måten kan en bare vise 
aktuelle valg her. På ikonene i menyen kan det oppe til venstre være en pil, et 
rutenett eller ingenting. Pilen betyr at det er en velger (eks. kortkursvelger). 
Rutenettet betyr en oversikt (eks. søknadsoversikt). 

2.4 Velgere, skjema og oversikter 
Det er tre typer skjermbilder i Navi: 
Velgere 
Smalt skjermbilde som alltid kommer på venstre side. Her søker du og klikker 
på det du vil se på. Da kommer skjemaet opp til høyre. 
Skjema 
Ligner på et arkivkort. Inneholder i prinsippet en post, men kan ha flipper som 
viser lister med relaterte data. Eks. ett kortkurs med flipp for alle elever. 
Oversikter 
I prinsippet som velgere, men inneholder mye mer data om hver enkelt. I en 
oversikt er det mange mulighet for tilpassning og redigering. Dobbelklikk eller 
F10 for å vise skjema for valgt post. ESC for å gå tilbake. 
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2.5 Navigere 
I knapperaden finner du knapp for å gå fram og tilbake på samme måte som i 
internett-lesere. Ved å dobbeltklikke i oversiktstabeller (eller trykke F10) vil du 
gå inn på detaljert info om posten. Trykk ESC eller tilbakepilen for å gå tilbake 
til tabellen. 

2.6 Hint, tips, hjelp og dokumentasjon 

Hint 
På knapper kan det dukke opp et lite hint med et ord som forklarer funksjonen 
til knappen. 
Tips 
Tips står nederst i programmet og viser informasjon om det feltet markøren står 
i. 
Hjelp 
Du kan uansett trykke F1 for å få mer hjelp om det skjermbildet du står på. 
Trykk F1 en gang til for å lukke hjelpa. 
Dokumentasjon 
Det ligger inne mulighet for å skrive ut dokumentasjonen for programmet. Velg 
rapport 99. 
Film 
Kan hente ned ”filmer” med lyd fra Internett. Hvis disse legges i mappen kurs 
under Navi-mappen, kan de startes fra meny Hjelp – kurs. På Internett ligger 
det også noen demo videoer. 

2.7 Tabeller (oversikter) 

Sortere 
I en tabell kan en klikke på kolonnetitlene for å sortere på den kolonnen. Veksle 
mellom stigende (spissen opp) og synkende (spissen ned). Slå av sortering 
ved å holde nede CTRL mens du klikker på tittelen. 
Flytte kolonner 
Flytte kolonner ved å dra i kolonnetitlene og slippe dem. De grønne pilene 
markerer hvor kolonnen vil komme. 
Redigere (F2) 
Med F2 veksler du mellom se på (hele linjen er markert) og redigering (en celle 
markeres). Når du er i redigering kan du skrive og velge fra valglister. 
Hoppe til skjema 
Dobbelklikk på en linje for å vise skjemaet for den posten. Klikk tilbake på 
knapperaden for å gå tilbake til oversikten. 
Du kan også bruke F10 og ESC (slik det var i gamle FIS) 
Valg som ligger på menylinja 
På knappen "Valg for tabell" på knapperaden ligger flere muligheter når du står 
i en tabell. Husk å klikke i tabellen først slik at du sier hvilken tabell du vil jobbe 
med. 
• Gruppere: Gruppere på kolonner 
• Endre innhold: legge til fjerne kolonner 
• Kopiere alt: Legger hele innholdet på utklippstavla. Deretter kan du lime i 

andre programmer (best i regneark) 
• Filter: gjør det mulig å filtrere på hva som helst i tabellen 
• Skriv ut: tar opp et forhåndsvisningsbilde hvor man kan skrive ut tabellen 
• lage Excel-fil: Lager et Excel regneark med innholdet slik det vises 
• lage html-fil: Lager et dokument som kan åpnes i en nettleser 
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2.8 Bokmerker 
Øverst til venstre på hvert skjermbilde ligger en knapp med ikonet for skjemaet 
på. Klikk denne og det lagres et bokmerke på en av knapperadene. Siden kan 
du hoppe tilbake der du sto bare ved å klikke bokmerket. 

2.9 Rapporter 
Slik gjør du: 
• Åpne rapportvelgeren fra knapperaden. 
• Velg evt. Kategori i toppen 
• Velg ønsket rapport 
• Gjør utvalg 
Nederst i velgeren klikker du forhåndsvisning eller utskrift direkte I 
forhåndsvisning kan du bla, zoome og skrive ut.  Du kan dobbelklikke på en 
rapport. Da åpnes den i forhåndsvisning med standard utvalg. 

2.10 Lenker (hoppe til relatert informasjon) 
I flere skjema finner du knapper som ligner på en lenke (liggende 8-tall) ved 
siden av for eksempel et navn eller kurs. Ved å klikke på disse navigerer du 
deg til det aktuelle temaet. For eksempel lenke til et navnfelt fører til kontakt-
skjemaet. Klikk tilbake på knapperaden eller ESC for å hoppe tilbake. 

2.11 Oppslag / velge fra lister 
Oppslagsfelt har egen farge og disse er knyttet til andre tabeller. Eksempel kan 
være Postnummer. Skriv et postnummer er litt av det eller litt av et poststed. 
Navi sjekker om søket bare passer på en, og viser eventuelt en liste hvis flere 
mulige ble funnet. 

2.12 Endre, lagre og slette 
Hovedregelen er at data som endres lagres automatisk ved bytte av skjema 
eller post, men du kan også klikke på disketten i knapperaden øverst for å 
lagre (når den er aktiv). Hvis du vil kan du få opp en dialogboks for å bekrefte 
lagring ved skifte av skjema. Dette gjøres under Vis - Egne innstillinger på 
menyen: hake av for Bekreft lagre. I tabeller lagres data automatisk uansett. 
Sletting av innhold i felt gjøres ved å markere innholdet og slette med delete-
knappen. Sletting av hele kurs, fag og kontakter gjøres ved å gå inn på de 
aktuelle velgerne, høyreklikke på kontakten (ev. kurset/faget), velg slett. Du får 
opp en dialogboks hvor du må bekrefte at du vil slette. 

2.13 Legge til nye data 
Over alt hvor du finner en Ny-knapp, kan du legge til en ny oppføring ved å 
klikke på denne. Du får også ofte opp et valg for Ny ved å høyreklikke i velgere. 

2.14 Flere brukere, oppdatere skjermbilde 
Navi oppdaterer regelmessig sine data etter hvert som programmet kjøres. 
Hvor ofte det skjer, kan du sette manuelt ved å gå på hovedmenyen – Vis – 
Egne innstillinger. Her finner du Oppfriskingsintervall, som angir tidsintervall i 
sekunder. Standard er 60 sekunder. Det kan også oppdatere dataene manuelt 
ved å klikke på Oppdatere data-knappen på knapperaden øverst (eller trykke 
F9). 

3. Kontakter 

3.1 Sentralt register 
Kontakter skal i Navi bare ligge en gang. I kontaktskjemaet ligger 
adresseinformasjon og gruppetilhørighet. 
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3.2 Relasjoner 
Kontakter knyttes til hovedkurs, kontaktgrupper, kortkurs, personale osv. Når 
en søker opp en kontakt i kontaktvelgeren vil alle relaterte data til kontakten 
komme opp i lista under. Klikk for å få fram skjema. 

3.3 Grupper 
Under Oppsett – Grupper defineres gruppene. Hver kontakt kan stå i et fritt 
antall grupper. For å legge en kontakt i en gruppe, søk fram kontakten og velg 
flippen for grupper. Legg inn ny rad med ønsket gruppe. 

3.4 Personer 
I Navi har vi 2 typer kontakter: bedrift eller person. I kontaktskjermbildet har vi 
valg for dette. En person kan knyttes til en bedriftskontakt, og til en bedrift kan 
en knytte mange personer. I skjermbildet til en person har vi felt for tilknyttet 
firma. På en bedrift har vi egen flipp som viser alle personer knyttet til bedriften, 
med mulighet til å legge til nye og fjerne. 

3.5 Logg 
Her ser man alle loggføringer knyttet til kontakten, med mulighet til å legge til 
nye og fjerne. Man må ha aktivert arkivmodulen for å få tilgang til loggflippen. 
Se egen seksjon for arkiv. 

3.6 Tilknytninger 
Koblinger mellom kontakter, men er ikke lagt inn i Navi enda. 

3.7 Søke, endre utvalg 
Bruke andre utvalg ved å klikke på knappen i toppen av kontaktvelgeren. 

3.8 Lister og adresselapper 
• Få fram ønskede kontakter i kontaktvelgeren ved å bruke ønsket utvalg. 
• Høyreklikk i kontaktlista og velg adresselapper eller adresseliste 
• Adresselappene kan du velge å sortere enten på postnummer eller 

etternavn. Lagt inn funksjonalitet for å bruke opp halvfulle etikett-ark. 

3.9 Slå sammen like 
Under systemadministrasjon ligger valg for ”Like kontakter”. Denne rutinen kan 
slå sammen kontakter som har likt navn/fødselsdato. Den røde kontakten vil bli 
fjernet og alle relaterte data overført til den som blir igjen. Bruk Ctrl-C for å 
kopiere felt på rød kontakter og Ctrl-V for å lime inn på grønn. 

4. Hovedkurs 

4.1 Kurs 
Lange kurs som går over et skoleår. Kan være halvårskurs eller helårskurs. 
Hovedkurs-skjemaet består av 3 flipper 
• Detaljer, hvor du setter opp praktiske ting med kurset 
• Elever, hvor alle elever som er knyttet til kurset ligger 
• Beskrivelse, hvor du skriver en beskrivelse av kurset 

4.2 Søknader 
Hovedregelen er at alle som søker på hovedkurs skal registreres som søkere. 
Når søkerne er tatt opp kan de overføres til kurset som elever. 

4.3 Elever 
Når søkere får tilbud om plass og får status opptatt elev, kan de overføres til 
elevstatus. Når de er overført kommer de opp på elevflippen under hovedkurs, 
og det kan kjøres ut rapporter på elever. Det er også mulig å legge inn elever 
her direkte ved å velge Ny. 
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4.4 Studiebevis 
I rapportlisten finner du mulighet til å skrive ut studiebevis med noe info om 
eleven. Settes opp på 2 steder: 
• Oppsett - Etiketter, hvor man setter opp størrelse og marger 
• SystemAdm - Dokumentmaler, hvor man definerer innholdet i 

studiebeviset. Angi type "Skolebevis". Det enkleste er å bruke funksjonen 
"Lag standard skolebevis", og gjøre de tilpasninger som du ønsker. 

4.5 Fag 
Fag er ikke knyttet til kurs, men til skoleår. Deretter knyttes elever til fagene. 

4.6 Fravær 
Fravær føres på elever og er ikke direkte knyttet til kurset. 

4.7 Vitnemål 
Når man allerede har registrert eleven i Navi, med fag og fravær, er det 
forholdsvis kort vei for å få skrevet ut ferdige vitnemål. Opplegget er malbasert, 
det vil si man definerer alt innholdet som en mal, og bruker flettefelt til å flette 
inn data fra eleven. Malen settes opp under SystemAdm - Dokumentmal. Man 
kan hente inn standard mal som er utarbeidet av Folkehøgskolerådet og bruke 
denne som utgangspunkt, eller lage malen selv. All info om eleven kan flettes 
inn: 
• personinformasjon (navn, fødselsdato og personnr o.l.) 
• elevens fag 
• fravær og tilstedeværelse 
• linje og linjelærer 
• info om linjen 
• elevspesifikke data som prosjekt, studieturer, verv o.l. 
Malen kan brukes år etter år. Vi mener dette vil være veldig tidsbesparende for 
mange skoler. 

5. Søkere (HK) 

5.1 Før du starter 
Sørg for følgende: 
• Legg inn kurs 
• Legg inn linjefag og sett hake for "Opptak" 
• Evt. tilpass felt og rekkefølge i Navi til søknadsskjema (Oppsett - Søknad) 
• Bestem hvilket nummer det skal startes på (Oppsett - Nummerserier) 

5.2 Oversikt 
Viser oversikt over alle søkere, med all relevant søknadsinformasjon. Her kan 
du endre på søknader. Trykk F2 for å sette tabellen i skrivemodus. Gjør de 
endringene du ønsker på de søknadene det gjelder, og trykk F2 for å sette 
tabellen i lesemodus igjen. Dobbeltklikk på en søker for å gå inn på detaljer om 
denne søkeren. 

5.3 Statistikk  
Egen flipp på søknadsoversikten for statistikk. Viser tall for søknader per linje, 
venteliste, antall tatt opp, gjennomsnittsalder osv. Du kan også skrive ut 
diverse søknadsrapporter. Disse finner man under rapportvelgeren. Velg 
kategori Søknader for å få fram søknadsrelaterte rapporter. 

5.4 Registrere 
Velg søknader og flippen for Registrere. Klikk Ny for å få opp søknadsskjema. 
Legg inn alle data og klikk Lagre. Da legges søknaden på lista til venstre. Når 
du har registrert en bunke kan du klikke "Ferdig" for at de skal komme på 
oversikten (første flipp). 
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5.5 Tilpasse søknadsskjema 
Gå til Oppsett - Søknad. Her kan du bestemme rekkefølge og hvilke felt du vil 
ha med ved registrering av søknader. 

5.6 Sende ut brev 
Velg rapport 05 Brev til søkere. 
Der har du mange alternativ for hvem som skal få brev. 
Definere maler 
Før du kan skrive ut brev må du ha definert: 
• Dokumentmal: Hvordan utformingen skal være (topp/bunntekster, logoer, 

fonter o.l. Dette gjør du under Oppsett - Systemadm - Dokumentmal 
• Innholdsmaler: Dette er maler med selve teksten. Du kan lage egne 

innholdsmaler for tilbudsbrev, avslag, kursavgift og lignende. Dette gjøres 
under Oppsett – Oppsett - Innholdsmal. Velg søknader som tema. 

5.7 Overføre til elever 
Høyreklikk på oversikten og velg "Overfør søknader til hovedkurs". Dette kan 
gjøres om og om igjen. Følgende kriterier kreves for at overføring skjer: 
• Søknader er ikke tidligere overført 
• Søker har betalt (betalt dato på søknaden er utfylt) 
• Søknaden har status "Oppatt elev" 
Søkere som er overført til elever vil ha en hake etter navnet i 
søknadsoversikten. 

6. Fag (HK) 

6.1 Fagtyper 
Fagtyper er av SSB definert som linje-, felles- og valgfag. Skolen kan lage 
egne navn og flere typer, men de må relatere hver type til en av de som SSB 
bruker. Dette skjer i Oppsett - Fagtyper. 
Fag for opptak 
På faget kan en legge inn en hake for opptak. Det betyr at det kan søkes på 
faget (vanligvis linjer). 

6.2 Sette opp 
Gå på fagvelgeren og legg opp fag slik skolen har. 
Husk å få med årstimer og fagemner. Hvis du har satt opp fag for et skoleår så 
kan du kopiere disse fagene over til et annet skoleår. Dette gjøres slik: 
- Høyreklikk i fagvelgeren, velg Kopier fag mellom skoleår. 
- Fyll ut fra-år og til-år. Klikk Kopier-knapp. 

6.3 Knytte til elever 
Høyreklikke på faget og velg ut de elver som skal ha faget. 
Der har du mange muligheter for å koble sammen ulike fag og ulike elever. 

6.4 Elever pr. fag 
Når en velger elevflippen på faget står elevene der 

6.5 Fag pr. elev 
Når en går inn på en hovedkurselev, finner en fagene på den eleven der. Her 
kan en også gjøre endringer på hvilke fag eleven har. 

6.6 Faggrupper 
Mange skoler kjører opplegg for valgfag hvor elevene velger fag flere ganger 
for året. Mange elever velger samme faget flere ganger. For at ikke samme 
faget skal vises mange ganger på vitnemålet kan man opprette såkalt 
faggruppe (Oppsett - Faggrupper). Man angir navn på gruppen ut i fra hva som 
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skal stå som navn på faget på vitnemålet, og knytter alle like fag til denne 
gruppen. Om en elev har flere fag i samme gruppe vil disse fagene slås 
sammen og timene summeres på vitnemålet. 

7. Regnskap / konto 

7.1 Generelt 
Det er mulig å føre billag på alle kontakter i Navi - ikke bare begrenset til 
hovedkurselever. Hensikten med regnskapet er å holde oversikt over utgifter 
og innbetalinger på de forskjellige kontaktene. Dette kan være utgifter i 
forbindelse med turer, kursmateriell, romleie osv. 

7.2 Oppsett av varer 
Du kan lage standard varer/utgifter i et eget vareregister under Oppsett. Gå inn 
på Oppsett - Varer. Klikk Ny for ny vare. 

7.3 Flere nivåer for registrering 

På kontakt 
Ta fram kontaktvelgeren, velg hensiktsmessig utvalg, høyreklikk på kontakt, 
velg Bilagsregistrering – kontakt. Et kontaktkonto-skjema vises i høyre ramme. 
Klikk Ny for nytt bilag. Skriv nr, dato, tekst, beløp og eventuelt kontonr. I tekst-
kolonnen kan du slå opp i vareregister ved å trykke Ctrl + Enter. Merknader på 
hvert enkelt bilag kan skrives i feltet Merknader nederst på skjermbildet. 
Gruppevis 
Ta for eksempel fram et utvalg i kontaktvelgeren, høyreklikk i listen over navn, 
velg Bilagsregistrering – gruppe. Du får opp en dialogboks hvor du kan legge til 
et bestemt bilag på alle i utvalget. Det kan lukes bort de som ikke skal ha 
bilaget, og i tillegg kan det skrives forskjellig beløp på hver enkelt kontakt. 
Bunke 
Gå inn på Konto, velg flippen Registrering, velg riktig skoleår. Klikk Ny for nytt 
bilag. Når du står i tabellen kan du trykke piltast ned for å legge til bilag. I 
navnfeltet kan du skrive litt av navnet, så vil resten dukke opp av seg selv. 
Kopieringsfunksjon under bilagsregistrering: hold inn Ctrl og trykk + så kopieres 
verdiene fra forrige bilag. 

7.4 Oversikt 
Klikk Konto for å få en oversikt over kontakter med saldo eller få oversikt over 
alle bilag. Det kan gjøres utvalg i disse oversiktsbildene, for eksempel liste opp 
alle kontakter med saldo større enn et gitt beløp. 

7.5 Rapporter 
Tre rapporter er laget: 
• Nr 23, bilag på konto, skriver ut kontoutskrift over kontakter i en gitt 

periode. Kan også ta utvalg på kontonr. 
• Nr 24, bevegelser på kontoer, lister opp hovedbokskontoer med bevegelser 

i en gitt periode. 
• Nr 36,  saldooversikt, viser en oversikt over saldostatus på kontaktene. Kan 

ta utvalg på periode og konto, for eksempel for å vise hvem som har brukt 
hvor mye på en bestemt konto i en bestemt periode. 

8. Arkiv 

8.1 Generelt 
Arkivmodulen omfatter: 

• Loggføring direkte på kontakt med kobling til sak, arkiv og oppgave 
• Legge inn arkivplan i eget skjermbilde under Oppsett. 
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• Import og korrigering av arkivnøkler, legge til nye, slette. 
• Bedriftslogg - alle loggføringer som er gjort på alle personer tilknyttet 

bedriften. 
• Ny velger: Arkiv, med omfattende søkemuligheter på loggføringsnivå, 

arkivnivå og saksnivå. 
 
Vi tror arkivmodulen vil bli til stor glede i det daglige arbeid med arkivering og 
loggføring av alle mulige henvendelser, dokumenter etc. 

8.2 Aktivere arkivmodul 
Gå på SystemAdm - Moduler for å aktivere aktiveringsmodulen. Skriv din 
aktiveringskode i feltet Aktiveringskode og klikk Aktiver modul 
Legge til menyvalg  
Gå på SystemAdm - Menyvalg 
Finn ditt menyoppsett øverst på skjermen 
Finn Arkiv i oversikten over tilgjengelige valg (pass på at det står Velger i 
kommentarfeltet) 
Dobbelklikk for å sette inn menyvalget i menyen 
Legge inn arkivplan 

8.3 Oppsett av arkivplan modul 
Gå til Oppsett - Arkivplan 
Klikk Importer for å legge inn standard arkivplan for folkehøgskolen. Det er 
utarbeidet 2 planer: en på nynorsk og en på bokmål. 
Klikk Ny for å legge inn ny nøkkel 
Klikk Slett for å slette valgt nøkkel 
Sett kryss i Inaktiv for å skjule nøkler som ikke brukes. 
 
Gjerne bytt tittel på eksisterende nøkler 

8.4 Logg på kontakt 
Egen loggflipp på kontakt. Viser alle loggføringer som er knyttet til kontakten. 
Om man står på en bedrift vil alle loggføringer som er gjort på kontakter knyttet 
til bedriften vises her. 

8.5 Arkivvelgeren 
Omfattende søkemuligheter på loggføringsnivå, arkivnivå og saksnivå. 
Mulighet til å lage nye loggføringer og slette loggføringer (høyreklikk i listene). 
Opprette og slette saker. Klikk på loggføring for å få frem detaljer. Klikk på 
arkivnøkkel for å få frem alle loggføringer på valgt nøkkel. Klikk på sak for å se 
alle loggføringer knyttet til sak. I arkivplanen ser man lett alle saker som er 
knyttet til hver enkelt arkivnøkkel. 

8.6 Loggskjema 
Detaljer om loggføring. Mulighet til å lage oppgave av loggføring, angi status og 
prioritering, og gi oppgaven til andre brukere. Mulighet til å knytte vedlegg til 
loggføring. Man kan knytte kontakt eller endre kontakt. Knytte loggføring til sak 
og/eller arkivnøkkel. 

8.7 Oppgavemodulen 
En annen innfallsvinkel til loggføring. Ved å si at en loggføring er en oppgave 
kan man få fram en liste over aktuelle gjøremål. Hver oppgave kan gis 
prioritering og status, og kan delegeres til andre. Eksempel på oppgave kan 
være en inngående e-post som krever oppfølging. Kanskje en søknad som skal 
registreres.. 

8.8 Sak 
Sak er en annen måte å gruppere loggføringer på enn arkiv. Ligner litt på 
system for saksbehandling. Til en sak kan man knytte loggføringer som ligger 

http://www.wis.no/navi


Navi, kursdokumentasjon  Side 11 

Waade Information System AS www.wis.no/navi Datert: 1. september 2009 

på forskjellige steder i arkivet. Et eksempel kan være en byggesak hvor man 
har behov for informasjon og dokumenter både på byggnivå og økonomi. 

9. Fravær (HK) 

9.1 Avgrensninger 

Er med: 
• Om eleven kan få godkjent vitnemål (i henhold til 10%-regelen) 
• Mulighet for å se fravær pr. time pr. fag 
• Mulig å se totalt fravær for en bestemt periode 
• Antall dager og timer som skal på vitnemålet 
Er ikke med: 
• Regler som går på bortvisning/utvisning på grunn av stort ugyldig fravær 
• Registrering av at elever kommer for sent 

9.2 Definisjoner 

Tre typer fravær i Navi 
• Ugyldig fravær 

Dette er timer eleven har vært borte uten at det foreligger noen form for 
dokumentasjon. Når fraværet føres blir det alltid ugyldig.  

• Gyldig fravær 
Ugyldig fravær kan endres til gyldig fravær hvis det foreligger 
dokumentasjon som gjør at skolen vurderer fraværet som gyldig. Dette er 
ikke det samme som ”godkjent” fravær i henhold til ”15-dagersregelen”. 

• Godkjent fravær 
I enkelte tilfeller vil fravær godkjennes slik at det ikke teller som fravær. 
Noen skoler kaller dette "ikke-fravær". Max 15 dager. 

9.3 Sette opp 
Før man begynner å føre fravær, bør skolen tilpasse programmets timeoppsett 
i henhold til skolens reelle timeplan. Dette gjøres under Systemadm – Fravær. 
Slik fungerer det: 
• Systemet har mulighet for 10 timer 
• Kode angis av skolen og vil bli brukt på skjermbilder og rapporter 
• Vekttall: Her angir skolen hvor mye hver enkelt time skal telle. For 

eksempel kan morgensamlingen settes til 0,33 timer.  
• Ta med: Her krysser skolen av for de timer som skal med når en ser på 

timer pr. dag. Hvis skolen ikke er interessert i å se fravær pr. time kan en 
slå av alle hakene. Da vil en under føring bare kunne angi antall timer i 
sum. 

9.4 Føre fravær 
Fravær kan føres av lærer etter hver time. 
• Klikk Registrere fravær i menyen 
• Velg fag og elevene på faget kommer opp i lista. Hvis en velger "Ikke 

spesifisert" kommer alle elever opp 
• En velger en dato eller en periode (fra/til dato) 

Klikk evt. knappen "Finn periode" for å få opp en liste over alle 
datoer/perioder det er ført fravær på. Velg fra lista og datoen/perioden 
settes inn i toppen. (gjelder bare dersom det hakes av for periodeføring) 

• Når fag og dato/periode er valgt vises alt fravær som er registrert for angitt 
fag og dato/periode. 

• Angi standard fraværstype (ugyldig, gyldig eller godkjent) 
• En må klikke på kolonnetitlene for å åpne/lukke disse for redigering. Når de 

er åpne for redigering blir kolonnen markert. 
• En fører ved å klikke i celler der det er fravær. Da vil cellen markeres med 

en farge ut i fra hvilken fraværstype som er valgt. Det virker kun i kolonner 
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som er åpnet for redigering. En kan slå av markering ved å klikke en gang 
til. Bruk evt. piltaster og mellomrom for å markere fravær 

• Knappen "Bekreft og lukk timer" lukker alle åpne timer, og man får opp en 
boks hvor man kan sette sine initialer. 

• Sum kommer automatisk, men kan overstyres. Da vil føring pr. time 
forsvinne. 

• Fravær føres i hele dager eller enkelttimer. Om det er ført en hel dag vil 
enkelttimene som føres på samme dato ikke telle med som fravær. 

• Ved periodeføring føres fraværet i sum dager og timer (i riktige kolonner ut i 
fra fraværstype) 

• Systemet lager summer til høyre og nede automatisk 
• Høyreklikk en kolonne for å legge inn signatur 
• Høyreklikk en fraværsmarkering og evt. endre fraværstype 

9.5 Administrasjon 

Endre på registreringsskjema 
Her kan man ta bort/legge til fravær samt endre fraværstype på en enkelt dato. 
Fravær pr. elev 
På skjemaet for Hovedkurseleven har du egen flipp for Fravær. Her kan du 
gjøre forskjellige operasjoner: 
• Velg fra og til dato for å få sum av føringer i denne perioden. 
• I cellene ligger fravær med fagkode og farge: Rød/Grønn/Blå for 

Ugyldig/gyldig/godkjent 
• Endre fraværstype: Høyreklikk i en celle for å endre mellom 

ugyldig/gyldig/godkjent 
• Endre fag: Høyreklikk i en celle og velg ønsket fag 
• Slette føring: Høyreklikk og velg Slett 
• For enkel redigering kan man krysse av for Åpne enkelføring. Det betyr at 

man fører fravær med enkeltklikk i riktig celle. Angi riktig standard 
fraværstype/fag. 

• Legg til ny linje ved hjelp av Ny dato/periodeknappen 

9.6 Statistikk/rapporter 
Egen flipp for statistikk under registreringsskjemaet. Her får man opp liste over 
alle elever, med fraværsstatistikk for hver enkelt elev 

9.7 Fraværsprosent, fravær på vitnemål 
Fraværsprosenten beregnes på følgende måte: 
(Sum enkelttimer + (Sum hele dager * 6)) / 1140 * 100. 1140 er standard 
årstimetall for elever på folkehøgskole. Kommer av 190 dager * 6. Jamfør 
fraværsforskrift.  
På vitnemålet summeres antall hele dager og enkelttimer. Man velger selv ved 
hjelp av flettefelt hva som skal vises. 

10. Kortkurs 

10.1 Generelt 
Det er en egen velger for kortkurs. Her kan du høyreklikke for å legge til/slette 
kortkurs, eller klikke en gang for å få opp detaljer i høyre vindu (kortkurs-
skjema). Flipper: 
• Detaljer 
• Deltakere (elever) 
• Beskrivelse av kurset 
• Aktiviteter/grupper på kurset. Grupper kan opprettes hvis det skal skilles ut 

aktiviteter som ikke alle deltakerne er med på (dele opp kurset). 
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10.2 Elev-flippen 
Her kan du dobbeltklikke på en elev for å gå inn på detaljer om eleven. Du kan 
også redigere direkte i elevlisten ved å trykke F2 (som i andre tabeller). 
Registrere ny elev 
Legg til ny elev ved enten å høyreklikke og velge ”Ny” eller klikke Ny-knappen. 
Ny linje dukker opp, med fokus på navnet. Skriv navn. Du får så opp en ny 
dialogboks, Oppslag kontakt. Hvis navnet er registrert fra før vil navnet dukke 
opp i  denne listen, og da kan du velge dette. Hvis ikke så hold markøren på 
<Ny> og klikk Ok (eller Enter). Ved nytt navn går programmet inn i kontakt-
bildet, slik at du kan registrere personrelaterte opplysninger. Trykk ESC for å 
gå tilbake til kortkurset. 

10.3 Rapporter 
Det er laget flere rapporter for kortkurs. Gå inn i rapporter, velg kategori Kurs, 
så får du opp rapportene som relateres til kortkurs. Offentlige rapporter som 
rapportering til SSB  finnes under kategorien Offentlig statistikk. 

11. Personalet 

11.1 Generelt 
Personalet har en velger. Høyreklikk for å legge til nye 

11.2 Knytte til kontakt 
Som alle andre kontakter knyttes personale til kontakter i kontaktregisteret. 
Skriv litt av navnet i Navn-feltet. 

11.3 Utdanning / praksis 
Egen flipp for registrering av utdanning / praksis. 

12. Oppsett 

12.1 Skolen 
Diverse opplysninger om skolen 

12.2 Rom 
Administrere rom, romtyper, romgrupper. Legg til nye rom, velg romtype, og 
legg rommene inn i grupper. 

12.3 Diverse frifelt 
Tilpasse forskjellige frifelt. Her defineres frifelt for: 
• Kontaktgrupper 
• Elever 
De frifeltene som ikke skal brukes kan tas bort ved å ta bort haken for TaMed. 
Angi tittel for frifeltene som skal brukes. 

12.4 Søknad 
Tilpasse søknadsregistreringsbildet slik at det samsvarer med skolens 
søknadspapirer. 

12.5 Innholdsmal 
Lage maler som er tilpasset forskjellige temaer (som kortkursdeltakere, søkere, 
hovedkurselever osv.). Du kan for eksempel lage mal for søkere hvor du kan 
flette inn data fra skolens søkere. Brukes i forbindelse med brevsystemet. 
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12.6 Nummerserie 
Tilpass søkernummer, bilagsnummer osv slik at de samsvarer med skolens 
opplegg. 

12.7 Etiketter 
Tilpass adresseetikettene slik at de samsvarer med skolens etiketter. Du kan 
endre utforming og størrelse på etikettene på alle mulige måter. 

12.8 Varer 
Her kan du kan lage standard varer/utgifter i et eget vareregister. Klikk Ny for 
ny vare. 

12.9 Fagtyper 
Administrere skolens fagtyper slik at de samsvarer med fagtypene til SSB 
(fordypningsfag/linje, valgfag, fellesfag). Legg til/fjern fagtyper. 

12.10 Administrere år 
Lage nye skoleår og kalenderår. 

12.11 Diverse 

Feil i fødselsdato 
Enkelte kontakter ligger inne med fødselsdato etter år 2000. Denne funksjonen 
kan du bruke til å korrigere slike rare fødselsdatoer. Disse feilene oppstår på 
grunn av datamaskinens måte å tolke korte år på. Eksempel: hvordan skal man 
tolke datoen 14.04.20? Enten vil maskinen tolke det som 14.04.2020, eller 
14.04.1920. 
Feil i postnummer 
Finner feil i postnr som er registrert på kontakter. Du vil få mulighet til å endre 
alle som er registrert med et gitt postnr til et annet postnummer. 
Rydde adresser 
Går gjennom alle adressene og fjerner tomme linjeskift. 
Manglende kjønn-registrering 
Går gjennom kontaktregisteret og legger inn kjønn på de som mangler (ut fra 
verdien i personnr) 
Kontaktgrupper 
Blar gjennom alle gruppemedlemmer og fjerner koblinger mot kontakter som er 
slettet. 

12.12 Rapporter 
Mulighet for å tilpasse enkelte rapporter. Dette kan være å fjerne kolonner eller 
andre elementer som ikke ønskes med. 

12.13 Faggrupper 
Sett opp faggrupper for gruppering av fag på vitnemål. Se seksjon for fag for 
nærmere informasjon 

12.14 Oppsett arkiv 
Sett opp skolens arkivplan. Mulighet for å importere folkehøgskolens standard 
arkivplan. Legge til/fjerne arkivnøkler. 

13. Systemadministrasjon 

13.1 Brukere 
Legge til/fjerne brukere. Legg brukere inn i brukergrupper, og velg 
skjermoppsett på hver enkelt bruker. Lag passord på bruker. 
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13.2 Maskiner 
Alle maskiner som logger på Navi må være tilknyttet en maskin. Ved første 
gangs pålogging får en spørsmål om hvilken maskin en sitter på. 
Systemansvarlig kan legge inn alle aktuell maskiner. 

13.3 Dokumentmal 
Tilpasse dokumentoppsett slik at dokumenter utskrevet fra Navi dekker skolens 
behov. Du kan for eksempel lage egne maler for brev, faktura, vitnemål og 
telefax. I fakturaer kan du også velge å ta med giro nederst på siden (kryss av 
for dette). 

13.4 Menyvalg 
Lag egne menyer for hver enkelt brukergruppe. Ta med de knapper som er 
nødvendig for disse gruppene, og fjern det som er unødvendig. 

13.5 Like kontakter 
Rydde i navn som er registrert flere ganger i Navi. Kriteriet vi har satt for at 
navn skal betraktes som like, er at navn og fødselsdato er likt. I dette bildet får 
du opp alle duplikater. De grønne postene blir beholdt, mens de røde slettes. 
Alle tilknytninger til kontakten blir kopiert over til den grønne kontakten. Med 
dette menes gruppetilhørighet, deltakelse i hovedkurs og kortkurs og lignende. 
Adresseinformasjon må du eventuelt kopiere over selv. Kryss av for ”Last inn 
alle poster” for å lettere navigere blant navnene i listen. Kryss av for ”Sjekk 
fødselsdato” for å få opp kun de kontakter som er like både i navn og 
fødselsdato. Klikk ”Start” for å starte ryddingen. 

13.6 Import 
Importerer historiske data fra gamle Fis. I den første konverteringen fra Navi 
ble navnene i historisk register overført, men det ble ikke opprettet kurs og 
elever. Her kan du gjøre dette selv. Du finner informasjon på www.wis.no/navi 
Velg ”Infobase” og ”Import fra historisk register i FIS” 

13.7 Fravær 
Sett opp skolens timeoppsett slik at det tilsvarer det virkelige opplegget med 
timer på skolen. Endre verdier på timene dersom enkelte timer skal telle mindre 
enn en hel time (med hensyn til fravær). 

13.8 Backup 
Her kan du ta en sikkerhetskopi av skolens data. Dataene blir lagret i en 
WinZip-fil. Kan for eksempel brukes for å sende dataene til oss for hjelp med 
feilsøking. 

13.9 Oppdater 
Her kan du få Navi selv til å gå ut på nettet for å sjekke om det foreligger nye 
versjoner. I så fall vil programmet laste ned installasjonsfil og oppdatere seg 
automatisk. Programmet restartes og du er i gang med ny versjon. Enkelt og 
greit. 

13.10 Filer til Lånekassen 
Oversikt over hvilke data som er sendt til lånekassen. 

13.11 Moduler 
Enkelte moduler krever aktiveringskode for å brukes. Det gjelder for eksempel 
arkivmodulen. Disse modulene kan aktiveres her. 
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Navi nye moduler
Denne veiledning er tenkt som en hjelp ved introduksjonen
av de nye moduler i Navi. Navi kommer nå med følgende
nye moduler/funksjoner:
Arkiv, Sak, Logg og Oppgave.

Arkiv
Dette er selve arkivsystemet. Den har tre flipper, logg, arkiv
og sak. Under flippen logg i arkivmodulen vil du se alle
aktiviteter i systemet. Alle aktiviteter har et ikon foran seg
som beskriver type aktivitet.

Under flippen arkiv vil du se en
arkivplan.
Vi har laget en ferdig arkivplan for
folkehøgskolen både på bokmål og
nynorsk.
Du kan se alle loggføringer på
hvert enkelt punkt i arkivplanen.
Hvis det er koblet en sak til
arkivet vil punktet få ett blått
kryss foran seg. Trykk på
hovedtema vil åpne saksmapper.

Under flippen sak vil du se alle
saker i arkivet, samt legge til nye.

Importere inn arkivplan
Gå til oppsettmappen – velg
oppsett og oppsett arkiv.
Nederst i velgeren kan du velge
knappen importer. Du vil da få et
valg om du vil importere bokmål
eller nynorsk ark. Velg åpne og du
har arkivplanen.
Du kan også legge til et nytt punkt i arkivplanen. Velg ny og
gi inn et nummer.

Sak
Dette er et register over alle saker i arkivet. Du kan
opprette nye saker og koble de til arkivplanen. Velg flippen
sak. Skjemaet består av to flipper, logg og generelt.

Logg viser alle loggføringer under denne sak.

På genereltflippen vises alle opplysninger om saken.
Høyreklikk i velgeren for å legge til en ny sak. Du kan legge
inn nr, tittel, status på saken, kobling til arkiv, skriv et tall
eller de første bokstaver i arkivplanen. Når du kobler en sak
til arkivet vil punktet få ett blått kryss
foran seg.
Du kan også koble saksbehandler og
notater til.

Logg
Loggmodulen i Navi kombinerer loggføring, journalføring og
oppgavestyring.
På kontakten er det en ny flipp for logg. Der vil all
kommunikasjon med kontakten ligge.

Opprette ny loggføring
Velg kontaktmodulen. Gå til loggflippen trykk på ny i høyre
hjørne, loggen vil komme opp med dags dato.
Logg føringer kan opprettes på selve kontakten, men også
fra arkivmodulen
Sett retning inn ut eller intern, tittel.
I det nederste felt kan du koble loggføringen til et arkiv,
skriv inn arkivnummer eller de første bokstaver i arkivet.

Loggføringen kan kobles til sak, velg i lista for den sak du
vil at loggføringen skal tilknyttes. Nederst kan du skrive
detaljer om loggføringen og legge til vedlegg.

Du kan markere loggføringen som en oppgave og knytte til
en person, en behandlingsdato og en frist.
En oppgave kommer på oppgavelista til den det gjelder når
behandlingsdato er kommet og flyttes med til neste dag.
Når den settes utført stopper den på den dagen.

  Oppgave
Vi har laget en oppgavemodul hvor alle loggføringer som er
markert som oppgave vil komme opp.
Her kan du også opprette nye oppgaver. Høyreklikk i
velgeren og velg ny oppgave.
Her kan du legge inn all relevant info om oppgaven. Koble
til person eller firma, sette om oppgaven er lest, utført,
viktig etc,
Du kan også sette retning, type og koble et vedlegg til
oppgaven. En oppgave kan sendes til andre i systemet.

Brukerveiledning
NAVI



 

De ulike rutinene 
Her finner du litt hjelp med praktiske rutiner i WisWeb 

Kvalitet. 

Melde avvik 

Gå til avviksmelding. Der ser du alle avvik du har 

meldt og som ikke enda er lukket. De som ikke er 

meldt er markert med rødt. Klikk på dem for å se hvordan 

det går med behandlingen. 

- Klikk Ny, legg inn info i feltene og klikk "Meld avvik". 

Markere en prosedyre som lest 

WisWeb vil holde orden på hvilke prosedyrer du har 

lest, og varsle deg på startsiden hvis det kommer nye 

prosedyrer eller nye versjoner av eksisterende prosedyrer. 

Klikk knappen for "Lest" oppe til høyre og bekreft at du har 

lest og forstått prosedyren.  Som administrator kan du også 

se hvem som har lest prosedyren. 

Opprette en ny prosedyre 

Gå til prosedyre og klikk Ny. Sett inn tittel og fyll ut 

alle felt som er relevante. Sett inn på hvilke områder og 

steder prosedyren skal vises. Koble til relevante skjema og 

lenker. Sett inn overordende styrende dokumenter og 

standarder. Når du mener prosedyren er klar til å 

godkjennes, setter du den til status "Ferdig". 

Lage en ny versjon av en prosedyre 

Klikk pilen bak Ny-knappen, velg "Lag ny versjon av 

denne prosedyre". Den får automatisk nytt versjonsnummer. 

Gjør ønskede endringer. Du har tilgang til prosedyren kun 

fra startsiden din. På System-flippen kan du gå til tidligere 

versjoner. Når du er ferdig setter du status "Ferdig". 

Etter at den er godkjent må du klikke "Sett som aktiv". 

Den vil stå på din startside inntil du har aktivert den. 

Godkjenne en prosedyre 

Den som skal godkjenne en prosedyre, vil få 

mulighet til å klikke "Godkjenn" øverst til høyre på 

prosedyren. 

 

 
 

 

De ulike modulene 
 

Styrende dokument 

Styrende dokument inneholder lover, forskrifter, 

planer og andre dokumenter som regulerer og styrer 

organisasjonens virksomhet.   

 
Kvalitetsstandard 

En kvalitetsstandard beskriver målet for en bestemt 

aktivitet. En kvalitetsstandard opprettes ofte som følge av et 

eller flere styrende dokumenter. Standarden har samtidig et 

antall prosedyrer som sørger for at den oppfylles. 

 

Prosedyre 

Modulen inneholder alle prosedyrer, rutiner og 

arbeidsbeskrivelser som organisasjonen ønsker å registrere. 

 
Avviksmelding 

Dette er en modul for å melde avvik. Modulen består 

av et enkelt skjema, hvor man melder avviket. Den som 

melder vil kunne følge behandlingen av "sitt" avvik. 

  
Avviksbehandling 

Avvik er et register over alle registrerte avvik i 

organisasjonen. Brukes av saksbehandler for å behandle 

avviksmeldinger, opprette tiltak og fordele oppgaver. 

Et avvik har tiltak som skal hindre at avviket skjer igjen.  

 
Skjema  

Her kan man lage eller laste opp eksisterende 

skjemaer. Skjemaer kan tilknyttes kvalitetsstandarder og 

prosedyrer. 

 
Oppgave 

Oppgave er en sentral modul i kvalitetssystemet. Her 

legges alle oppgaver/tiltak som oppstår i forbindelse med 

avviket. Modulen innholder oppgaver med tidsfrister. 

 
 

 
 

 

 

 
 

Komplett kvalitetssystem 
på Internett 

 
Avansert bruker, April  2009 

_______________________ 
 
 

"Du er smart hvis du lærer av egne feil, 
men smartere hvis du også lærer av andres.." 

 
 
 

WisWeb Kvalitet skal hjelpe din organisasjon 
med tre viktige oppgaver: 

 
- Definere hva dere vil - 

- Definere hvordan dere vil gjøre det - 
- Bidra til stadig forbedring - 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Waade Information System AS 
Postboks 41, 7201 Kyrksæterøra 

Tlf: 72 45 01 90   Fax: 72 45 01 91 
E-post: wis@wis.no   Internett: www.wis.no 

 

Kvalitet 
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Velkommen 
Generelt 

WisWeb Kvalitet er en samling av flere moduler i WisWeb 

som til sammen utgjør et komplett kvalitetssystem. 

 

 Logge på 

Adressen til intranettet for din organisasjon kan 

variere, og du får opplyst dette ved å kontakte 

administrator.  

Uansett kan du logge inn ved å gå til adressen: 

www.wisweb.no og klikke "Logge inn" oppe til høyre. 

Angi domene, brukernavn og passord. Det er mulig at 

domenet er angitt på forhånd. 

 

Skjermbilde 

Knapperaden 

Meny Velger 

 

Søk fram 

og velg. 

Skjema 

 

Viser informasjon. 

Endre informasjon hvis du 

har tilgang. 

Tips                  Litt hjelp akkurat der du står 

 

Startsiden 

Når du har logget deg på kommer startsiden opp. 

Denne består av noe felles informasjon og noe som er 

knyttet til deg som bruker. Denne siden bør du gjøre deg 

kjent med. Klikk "Huset" på knapperaden for å få opp 

startsiden igjen. 

 

Endre eget passord 

Du kan klikke "Egne innstillinger" på knapperaden, 

velge flippen "Sikkerhet" og angi nytt passord. 

 
Hjelp 
Du finner hjelp til høyre på knapperaden. Der kan du 

velge eller søke fram informasjon om hvordan du bruker 
systemet. 
 

Bruke systemet 
Velgeren 

Øverst i velgeren kan du gjøre valg og søke etter det 

du ønsker å finne. Når du søker etter ord, bruk bare små 

deler av ordet. I de fleste valgboksene kan du også velge 

<Alle> for å søke blant alle. I lista vises treffene. Klikk i lista 

åpner skjemaet. Du kan slå velgeren av og på ved å klikke 

den knappen på knapperaden. Nederst i velgeren ser du hvor 

mange treff du fikk. 

 

 Navigere 

Når du f.eks. står på en prosedyre vil det ofte være 

mange lenker til annen informasjon. Når du klikker en lenke, 

vil et nytt skjema komme fram. Helt til venstre på 

knapperaden ligger pilene for å navigere tilbake og fram. 

 

 Søke 

På knapperaden ligger det en knapp for å søke 

gjennom alle moduler. Det kan være nyttig når du er usikker 

på hvilken modul informasjonene ligger i. 

 

 Utskrift 

Hvis denne knappen er tilgjengelig kan du klikke den 

for å få opp siden som egner seg for utskrift. Denne kan du så 

skrive ut ved å velge en tilsvarende knapp for utskrift. 

 
Favoritter 

Helt til høyre på alle skjema, ligger en knapp der du kan 

sette akkurat den valgte posten til din favoritt. Du viser dine 

favoritter med knappen på knapperaden. 

 

Logge av 

Hvis flere bruker samme maskin, kan det være lurt å 

logge av når du er ferdig. Klikk døra etter navnet ditt oppe til 

høyre på skjermen. 

 

Når noe ikke virker 

Hvis systemet skulle kjøre seg fast kan du trykke F5 for å 

starte på nytt uten å logge på. 

Gjøre endringer 
Normalt vil du i WisWeb bare se på dokumenter. Men du kan 

med et enkelt klikk gå over til å redigere informasjon.  

 

Redigere skjema 

 
Denne knappen veksler mellom lese og 
skrivetilgang. Hvis den er grå, har du ikke 
tilgang til å redigere. 

 
Legge til en ny post 

 Gå til riktig skjema ved å velge fra menyen 

 
Klikk ny i knapperaden 

 
Skriv inn ønskede opplysninger, og klikk lagre 

 
Endre en post 

 Gå til riktig skjema ved å velge fra menyen 

 Søk i velgeren og klikk på den du vil endre 

 Gjør endringene (du kan endre på flere flipper) 

 
Klikk lagre for å lagre hele skjemaet 

 
Slette en post 

 Gå til riktig skjema ved å velge fra menyen 

 Søk i velgeren og klikk på den du vil endre 

 
Klikk slette, og bekreft slettingen 

 
Rader, legge til og slette 

På noen flipper kan du registrere flere linjer. 

Helt til høyre i skjemaet finne du knappen for 

å legge til rader. Du kan legge til flere rader før du lagrer. 

Helt til høyre på hver rad er et kryss for å slette denne 

raden. Den markeres først, og forsvinner når du lagrer. 

 

Tekstbehandler 

På noen skjemaflipper ligger det en tekstbehandler. Der kan 

du skrive tekst fritt, og bruke knappene som hører til. Bruk 

nummerliste når du ramser opp punkter. 
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