1.Hvordan legge til personnummer på en allerede opprettet kontakt:
Venstreklikk på navnet, og velg Rediger egenskaper. Til høyre i bildet finner du Søk i
folkeregisteret.

Når du klikker på den får du opp et nytt vindu, hvor du kan legge til den informasjonen du
har. Navn, fødselsdato og/eller adresse.
Det kan da være lurt at du står i detaljfanen, for da kan du se adressen som er lagt inn
tidligere. Noen ganger er ikke navnet nok, for det kan være veldig mange med samme navn.

Utfra hvor mye informasjon som blir lagt inn, kommer det opp en liste nedenfor (eller bare
en kontakt). Når du er sikker på at du har funnet rett person, klikker du på navnet i listen
under søket. Og til slutt Fullfør.

Hvis kontakten er søkt opp gjennom folkeregisteret og lagt til kontaktregisteret fra før vil du
få melding om dette. Da må du avbryte, og gi beskjed til Dokumentsenteret om at kontakten
ligger flere ganger. Så rydder vi opp i dette.

2.Hvordan opprette ny kontakt med fødselsnummer:
Når du produserer et dokument i P360 vil vi på Dokumentsenteret at dere skal bruke registrert
kontakt. Dette fordi det blir svært vanskelig å finne igjen dokumenter hvis man ikke gjør det. Da er
det viktig og søke ordentlig etter om kontakten allerede finnes i kontaktregisteret. Det er flere måter
å gjøre dette på. Du kan søke direkte i avsenderboksen, eller du kan klikke på arket med
forstørrelsesglasset på høyre side (søkevindu for kontakter).

I avsenderboksen finnes det ingen ordsøk, så her må man søke mer nøyaktig enn i søkevinduet for
kontakter. Prøv gjerne forskjellige søk: %etternavn, Fornavn%.
Vi anbefaler å bruke søkevinduet for kontakter. Der er det ordsøk, og lettere å få treff. Det er viktig å
gjøre flere forsøk, så man er helt sikker før man oppretter en ny kontakt.

For å opprette kontakt riktig ved hjelp av folkeregisteret, må du åpne en ny fane med P360. Du kan
ikke lenger bruke Ny kontakt på høyre side i registreringsbildet.
Når du har åpnet er ny fane velg Ny, Kontakt og Privatperson.

Klikk på Søk i Folkeregisteret på høyre side i boksen som kommer opp.

Så legger du til informasjonen du har tilgjengelig, og gjør på samme måte som i punkt 1.

