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Hvordan kommer jeg ind i SharePoint? 
1. Skriv i browser: www.portal.office.com  – indgang til O365 univers 

2. (Login med din O365 bruger og password, hvis du bliver bedt om det) 

3. Vælg SharePoint: 

 
4. Fra denne side (officiel Microsoft SharePoint forside, hvor du har indblik i alle sites du har 

adgang til) vælg eller søg efter ”Danva projekter”  

 

 

5. Klik evt. på stjernen ved siden af ”Følger ikke” får lettere at kunne  

  

http://www.portal.office.com/


Opret projekt 
1. Gå til Danva projekter 

2. Vælg ”Opret et websted” øverst til højre 

 

3. Vælg wedstedstype: Team Websted 

 

4. Vælg et design: Danva Projekt 

5. Navngiv projektet som følger: 

a. Projektnummer – Projektnavn (eks. 1001 – Administration) 

6. Mailadresse for gruppe: udfyldes automatisk 

7. Webstedsadresse: udfyldes automatisk (NB! denne adresse skal være unik, ellers vil du 

blive bedt om at vælge et andet navn) 

8. Vælg evt. at angive en beskrivelse (bruges f.eks. som teaser i søgeresultat – ej nødvendigt) 

9. Indstillinger for privatliv – vælg: Offentlig – alle i organisationen kan få adgang 

10. Vælg et sprog: ej nødvendig 



11. Klik Næste 

 

  



 

12. Tilføj yderligere ejere: ej nødvendigt (NB! Den, der opretter bliver automatisk ejer på det 

oprettede site / projekt) 

13. Tilføj medlemmer: ej nødvendigt (alle får automatisk adgang til at redigere, når man bruger 

Danva Projekt skabelon) 

14. Klik Udfør. Projektet oprettes og du ledes ind på projektets forside. 

 

  



Angiv projektejer og projektleder 

1. Gå (tilbage) til Projektoversigt for at angive Projektejer og projektleder 

2. Marker det pågældende projekt 

3. Til højre for projektlisten vises nu en liste over projektets data (Tilpasning af projektdata) 

4. I dette vindue / område kan du nu udfylde projektleder og projektejer for projektet. 

 

 

 

  



Find projekt 

Metode 1: Naviger via projektoversigt 

1. Gå til projektoversigts forsiden: https://danvanet.sharepoint.com/sites/DANVAprojekter 

2. Find projektet på oversigten og klik: Gå til projekt ud for det projekt du ønsker at tilgå 

3. NB! Husk at følge projektet, hvis det er et projekt du ofte arbejder med (klik på stjerne på 

projektets forside ude til højre) 

 

 

Metode 2: Naviger vha. filtrering på projektinfo 
1. Gå ind på selve projektlisten: 

https://danvanet.sharepoint.com/sites/DANVAprojekter/Lists/Projekter/AllItems.aspx 

2. Vælg timeglasset / filter ikonet øverst til højre 

3. Filtrer på f.eks. projektleder, så du får en begrænset liste af projekter. 

4. Klik Gå til projekt på det ønskede projekt 

5. NB! Husk at følge projektet, hvis det er et projekt du ofte arbejder med (klik på stjerne på 

projektets forside ude til højre) 

 

https://danvanet.sharepoint.com/sites/DANVAprojekter
https://danvanet.sharepoint.com/sites/DANVAprojekter/Lists/Projekter/AllItems.aspx


 

  



Metode 3: Søgning 

1. Brug søgningen – F.eks. søg på: Vandhuset 

2. Mapper og projektsites vægtes højere end dokumenter og derfor vil projektsitet ligger i 

toppen af resultaterne. 

3. Klik på det rigtige projekt 

4. NB! Husk at følge projektet, hvis det er et projekt du ofte arbejder med (klik på stjerne på 

projektets forside ude til højre) 

 

  



Nyt dokument – start fra SharePoint 
1. Vælg det projekt du skal arbejde i på projektoversigten (f.eks. Vandhuset incl. kantine) 

2. Klik ”Gå til projekt” 

3. Vælg Dokumenter i menuen til venstre 

4. Gå ind i den mappe du ønsker at oprette et dokument under 

a. Info-prj (dokumenter / information til deling med eksterne lægges her) 

b. Intern-prj (dokumenter / information kun til intern brug) 

 

5. Vælg Ny > vælg Danva documents (word) 

 

6. En dialog åbner, der meddeler, at du er ved at åbne en skabelon – klik Ja 

7. Dokumentet åbner i Online versionen af word 

8. Hvis du skal bruge mere avanceret funktion – vælg: Åbn i skrivebordsapp (så åbner den 

”normale” word) 



9. NB! Når du begynder at arbejde, gemmes indholdet løbende ned på den placering, hvor du 

er startet dit dokument – både online og i klientversion af programmet. Hvis du skal 

genbruge noget indhold i en ny version, husk derfor at starte med at gemme en kopi.  

For at komme tilbage til SharePoint / Projektet kan du gøre følgende: 

1. Klik på Dokumenttitel øverst i dokumentet (midt for) 

2. Klik på: 

a. Projekt titel: for at vende tilbage til projektets forside 

b. Mappenavn: for at vende tilbage til den mappe dokumentet er oprettet / gemt i. 

 

 

  



Nyt dokument – start fra klient (word, excel etc.) 
NB! Forudsætter, at du følger det projekt du skal gemme info i eller det er et projekt du hyppigt 

bruger. 

1. Åbn det skrivebordsprogram du skal arbejde i (word, excel, powerpoint etc.) 

2. Når du er klar til at gemme – vælg Filer>Gem / Gem som 

3. Nu kan du vælge: 

a. OneDrive: hvis det er privat dokument / indhold kun du skal arbejde med 

b. Websteder – Danva: projektrelateret indhold, der skal bo på et projektsite 

 

4. Når du vælger OneDrive kan du vælge, hvilke af dine egne mapper du vil gemme indholdet 

ned i 

5. Når du vælger Websteder får du en liste over websteder (projektsites på SharePoint) som 

du hyppigt arbejder med eller websteder, som du følger.  

6. Vælg den ønskede placering og naviger til den ønskede mappe 

  



Versionshistorik 

Versionshistorik i SharePoint 

SharePoint gemmer løbende versioner af dit indhold. Du kan genskabe en tidligere version på 

følgende vis: 

1. Marker det pågældende dokument 

2. Vælg ellipsen (3 prikker) > Versionshistorik 

 

 

 

 

 



3. På listen find den version, du ønsker at genskabe – klik på den lille sorte pil og vælg: 

Gendan 

 

I denne historik kan det være svært at finde den præcise version, hvis der er tale om 

tekstændringer og man ikke ved præcis, hvornår de er foretaget. 

NB! Når man gendanner en version, så laver SharePoint en ny version – dvs. at den tidligere sidste 

version bevares. 

Versionshistorik fra Word Online 
1. Klik i topbaren på dokumenttitlen 

2. Vælg Versionshistorik 

 

3. I panelet til højre kan du se de forskellige versioner – samt tekstændringere 

4. Vælg den version du ønsker at gendanne og klik Gendan (under dokumenttitlen midt for)  



 

  



Metadata på dokument 
Du har mulighed for at berige dit projektdokument med følgende metadata: 

o Dokumenttype 

o Emneord 

Du kan gøre det på følgende vis (mange veje til Rom): 

1. Find dit dokument i mappen på dit projekt og marker det. 

2. Vælg Detaljeruden oppe til højre 

3. Under Egenskaber vælg de ønskede metadata: 

a. Emneord: her kan du vælge flere 

b. Dokumenttype: her kan du kun vælge en 

4. Husk at afvent SharePoint, mens ændringen gemmes. 

 

  



Deling 
Ekstern deling er en funktion, der aktiveres på site niveau. For projekter af typen Danva projekt 

(dem der er oprettet med Danva projekt som skabelon) er ekstern deling automatisk aktiveret, og 

alt indhold kan potentielt deles. 

Vi har imidlertid oprettet mappen info-prj, for at signalere at hvis man ønsker at dele noget 

indhold, så skal det lægges her. 

Når du vil dele denne mappe med en person, skal du gøre følgende:  

1. Marker mappen (info-prj under det relevante projekt) 

2. Klik på ellipsen (3 prikker) og vælg Del 

 

3. Klik på den øverste boks for at vælge typen af deling 



 

4. Vælg Bestemte personer 

5. Hvis du ikke ønsker at personen du deler med skal kunne redigere indholdet, skal du fjerne 

flueben ved Tillad redigering. 

6. Klik Anvend 



 

7. Udfyld mailadresser på dem du ønsker at dele mappen med. Du kan taste flere. 

8. Klik Send 

9. Modtageren modtager nu et link til mappen – for at få adgang skal modtager dog lige 

verificeres,  så efter klik på linket sendes en kode, til samme mail, som skal tastes, førend 

brugeren kommer ind. 

 

  



Synkronisering af site til stifinder 
Hvis du / I har behov for arbejde med filer / projekter offline, har du mulighed for at synkronisere 

indholdet ned, så det er tilgængeligt fra din stifinder: 

1. Gå til det projekt du ønsker at synkronisere 

2. Gå ind under dokumenter – evt. ind under den aktuelle mappe eller undermappe (NB! Ift. 

hvor mange filer / data, der synkroniseres) 

3. Vælg Synkroniser i menuen over dokumenterne

 
4. Vil du åbne Microsoft OneDrive popper op – vælg Åbn 

5. Du bliver evt. bedt om at logge på med din Office365 bruger 

6. Herefter starter synkroniseringen af mappen – den vil være tilgængelig i stifinder under 

Danva – á la: 



 

  



Søgning 
For at søge på tværs af projektsites med mulighed for at filtrere på metadata skal du bruge linket i 

topmenuen, der hedder Søgecenter 

1. Vælg søgecenter i topmenuen 

  
 

2. Tast hvad du søger efter / dele af hvad du søger efter – eks. Test 

3. Til højre har du forskellige muligheder for at filtrene på dine resultater:  

a. Resultattype 

b. Forfatter 

c. Dato for ændring 

d. Emneord (Danva) 

e. Dokumenttype (Danva) 

4. De forskellige filtre vises kun hvis de er relevante for den søgning du laver.  

5. NB! Ved at fører musen hen over søgeresultaterne kan du se en lille forhåndsvisning af det 

pågældende indhold, så du ikke behøver, at åbne dokumentet for at konstatere, at det evt. 

ikke var det rette. 



 



 


