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Registrering og pålogging
•

Du vil få en epost fra FirstAgenda med lenke til registrering. Trykk på lenken i e-posten og du
kommer da til registrerings/påloggingsbilde:

•

Velg «Opprett ny bruker» og registrer e-postadresse og selvvalgt passord (ikke SMS) – trykk
så på pilen for å gå videre

•

Du får da en kode på SMS som skrives inn i registreringsbildet. Trykk på pilen for å logge inn.

Du har nå adgang til FirstAgenda
Neste gang du logger på, bruker du epost og passord som du valgte.
NB! Du kan ikke bruke lenken i e-posten om registrering av bruker når du skal logge på igjen.
Gå inn på www.web.firstagenda.com og velg logg inn.

Navigering i portalen
Forside/hjem

Velg aktuelt utvalg og du vil få opp en oversikt over møter og tilgjengelige dagsordener

Velg aktuelt møte og du får oversikt over dagsorden og sakspapirer.
Oransje binders på saken indikerer vedlegg.

Velg aktuell sak og du får opp oversikt over dokumentene i saken.

Viser behandlingen i møtet når
protokoll er godkjent
Viser saksframlegg, der du kan
legge inn notater, dele
kommentarer etc
Viser oversikt over alle notater,
kommentarer etc. du har gjort i
dokumentene.

Notater og tekstmarkeringer
Du kan enkelt opprette egne notater og tekstmarkeringer i saksfremstilling og i vedlegg.
Redigeringsverktøyet aktiveres ved å klikke i saksframlegget.

Trykk på symbolet for å legge til egne notater.

Trykk på dette symbolet for å legge til tekstmarkeringer. Tekstmarkeringer kan være
overstreking eller håndskrift.

Notatene og tekstmarkeringene finner du igjen i oversikten i venstremenyen:

Notater og tekstmarkeringer er private, akkurat som notater på papir. Dette lagres på serveren, og
ikke fysisk i dokumentet. Det betyr at hvis brukeren logger på FirstAgenda via en nettleser, kan
notater og markeringer ses der,nye kan opprettes eller gamle kan endres/slettes. Tilsvarende er det
hvis brukeren benytter en annen iPad enn sin egen.

I raden over dokumentet kan du
- laste ned PDF,
- se dokumentet på fullskjerm
- se hele dokumentet i et «split-view».

Dele kommentarer/utveksle meldinger med andre utvalgsmedlemmer
Som møtedeltaker kan du utveksle meldinger med en eller flere andre møtedeltagere. Meldinger kan
utveksles før, under eller etter et møte.
Melding vises med eget ikon i dokumentet, og kan også finnes i oversikten over notater
og kommentarer i venstremenyen.

De delte kommentarene varsles per epost og med notifikasjon.
Det er mulig å navngi faste grupper, som du kommuniserer med. Du kan samtidig tilføye eller slette
utvalgsmedlemmer fra korrespondansen etter den er begynt.

Bokmerke
Dersom du tar en pause i forberedelsene, eller har behov for å markere en side, kan du sette i et
bokmerke.

Søkefunksjon
Den innebygde søkefunksjonen forenkler gjenfinning av dokumenter og konkrete begrep/navn/tekst.
Du kan søke på tvers av alle møter og tilhørende dokumenter i det utvalget, som du står i.
Er du medlem av flere organisasjoner i First Agenda, må du først velge den organisasjon du vil søke i.
Du kan søke i alle filer unntatt bildefiler.

Illustrasjon: her søkes det i kommunestyrets møter etter «budsjett 2020». Alle saker med søkeordet i
seg kommer opp.

