
Oppdatering av 
eMeetings

Nytt og enklere brukergrensesnitt 
Bedre oversikt over alle vedlegg 

Enklere å skifte mellom utvalg og møter  
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Når du har oppdatert appen eMeetings, vil du få fram 
denne sida. Klikk på Logg inn.
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Fyll inn ditt Brukernavn: 05norkari (Kari Nordmann) 
Fyll inn ditt Passord:  ditt personlige 
Fyll inn Domene:   login.sk-asp.no 
(Brukernavn og passord stod på det hvite A4 arket du 
fikk utlevert med iPaden.) 

Trykk på Login
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Du skal nå være Tilkoblet, og kan velge blant alternativene 
på venstre side ved å klikke på de.
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Når du klikker på Mine utvalg, får du fram utvalgene. 
Klikk på ønsket utvalg, her er Kommunestyret valgt. 
Du kan skyve opp eller ned for flere valg.
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Få fram ønsket Kommunestyremøte, ved å klikke på 
aktuell møtedato. (Her 19.06.2014)
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Du får fram Møteinnkalling med alle sakene.  

• Klikk på ønsket sak, så får du fram saksframlegg, saks-
protokoller og vedlegg.
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• Klikk på ønsket sak for å lese saksframlegg eller vedlegg. 
• Hvor mange vedlegg det er i en sak, kan du se her. Det 

vises 6 av 48 filer. 
• Klikk på Vis alle, for å se alle vedleggene til saken.

8



Ved å klikke på dette symbolet, så lagrer du dokumentet 
på iPaden. 
Klikk her, for å se lagrede dokumenter.

9



Klikk på Lagrede filer og du får fram oversikt over 
lagrede dokumenter.
Trykk på fila
En kan slette fila ved å trykke på Slett
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På et saksframlegg eller vedlegg kan du: 
• Skrive på gull lapp, markere eller tegne på dokumentet. 
• Se alle sidene i dokumentet på en gang, slik at det er 

raskere å blad mellom sider. 
• Få oversikt over alle vedlegg.
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På et saksframlegg eller vedlegg kan du: 
• Åpne vedlegg i andre applikasjoner.  

Dokumenter kan lagres i andre aplikasjoner som PDF 
Expert eller sendes på mail. 



• Ved å klikke på bindersen, får du oversikt over alle vedlegg.  
• Klikk på ønsket vedlegg. 
• Ønsker du andre vedlegg, klikk på bindersen en gang til.  
• Lukk "vedleggs-oversikten" ved å peke på utsiden av den.  
• Klikk på Lukk, for å avslutte en hovedside.
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1. Du kan legge inn kommentarer 
til en sak, ved å klikke her. 

2. Skriv i dette feltet. Du kan velge 
å dele med andre. 

3. Kommentarene blir synlig på 
hovedsida til saken.
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• Du lukker en oversiktsside ved å holde en finger på den, samtidig som 
du skyver til høyre, til sida forsvinner. 

• Du avslutter eMeetings ved å trykke på hjemknappen. (Eller ved å bruk 
fem fingre på skjermen.)
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Lykke til!
Trenger du hjelp ta kontakt med Rolf Grindal 

mobil nr 970 58 602 eller 
rolf.grindal@bamble.kommune.no 
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