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Oppgave 5 – Søk etter dokumentet du opprettet i oppgave 2 og 3
I oppgave 2 og 3 opprettet du to dokumenter. Finn igjen dokumentene ved å bruke søk:
1. Skriv inn hva du vil søke etter, eks. filnavnet fra oppgave 3.

2. Søket ditt vil som standard søke i "Alle" – dvs. at det søkes på tvers av SharePoint
og eDOCS DM.

3. Velg søkeprofilen "Idrettskontor" for å begrense søket ditt kun til SharePoint.

4. Når søkeresutlatet kommer opp, hold musepekeren din over dokumentet ditt for
å åpne en forhåndsvisning av dokumentet.
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5. Klikk på fanen "Flere detaljer" for å se alle metadatafeltene/feltene

Merk: Alle feltene du ser under flere detaljer er søkbare, slik at det skal være
enklere å finne igjen dokumenter over tid.
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Oppgave 6 – Feltsøk og lagrede søk
Feltsøk gir deg mulighet til å søke etter spesifikke metadata som del av søket. Feltsøk er
formatavhengig, dvs. det skiller på store og små bokstaver og spesialtegn. En egen
veiledning for feltsøk vil være tilgjengelig under "Support".
Eksempler på feltsøk:

Utfør et feltsøk som vist under:
1. Skriv inn "opprettetav:"ditt fornavn" i søkeboksen, og utfør søket (merk at du har
valgt søkeprofilen "Idrettskontor")

2. Se at du får opp alle dokumentene du har opprettet i dag (forutsatt at disse er
publisert / hovedversjon da kladdeversjoner ikke er tilgjengelig i søk)
3. Et søk som henter dine egne dokumenter er kanskje et søk du vil bruke ofte.
Lagre derfor dette søket ved å klikke på symbolet merket med en pil, til høyre for
overskriften "Presiseringer" til venstre i søkevinduet
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4. Skriv inn et beskrivende navn for søket du vil lagre og trykk på "Lagre" for å spare
søket til senere bruk.

5. Lagrede søk finner du fra nedtrekksmenyen til venstre for søkeboksen.
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