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Personlige innstillinger
Når du har fått en bruker i kundeportalen har du også en egen side for personlige innstillinger. Du
kan velge å endre dine personlige innstillinger på både portalnivå og endre innstillinger på generell
basis som gjelder for alle portaler du har tilgang til.
Hvordan endre for alle portaler:
For å komme til personlige innstillinger må du først gå til landingssiden. Denne har du tilgang til
dersom du har tilgang til flere enn èn portal:
1. Gå til personlige innstillinger:
Under nedtrekksmenyen øverst i høyre hjørne på forsiden. Velg så «Personal settings»

2. Fyll inn din kontaktinformasjon:
Dersom det er første gang du logger på kundeportalen og aksesserer «Personlige
innstillinger», så må du fylle inn din kontaktinformasjon. Fornavn og etternavn er
obligatoriske felter. Tittel fylles ut automatisk fra vår AAD (Azure Active Directory). Du
kan også laste opp et personlig bilde til din brukerprofil dersom du ønsker det.

3. Endre språk:
Under «Foretrukket språk i kundeportalen» kan du endre språk. Kundeportalen er tilgjengelig
på flere språk. Vi anbefaler å sette språk til norsk for å få relevant innhold og best mulig
brukeropplevelse. Når du endrer språket via personlige innstillinger fra landingssiden endrer
du språk for alle portalene dine. Dersom du ønsker informasjon på et annet språk på en egen
portal gjøres dette inne i den gitte portalen.
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Husk å avslutte alle endringer med å lagre.
Du kan også sette egne varslingspreferanser under personlige innstillinger. Du kan lese mer
om hvordan dette lenger ned i artikkelen.

Varslingsinnstillinger
Du kan velge å endre måten du mottar varslinger på i alle portalene dersom du ligger inne som
bruker i flere enn ett kunderom. For å endre varslingsinnstillingene på flere portaler kan du gå til
varslingspreferanser via landingssiden:

Velg deretter varslingspreferanser:

Det første og overordnede valget er å endre på hvor ofte du ønsker å motta en oppsummering av
dine varslinger på e-post. Du kan velge mellom ingen, daglig eller ukentlig.
Husk at dette vil samle opp alle varslingene fra de portalene du ligger inne som bruker i.
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Ved å huke av på en eller flere valg velger du hva du ønsker å bli varslet på. Er du usikker på hva disse
varslene innebærer kan du klikke på informasjonsknappen til høyre for hvert valg.
Husk alltid å lagre etter du har foretatt noen endringer.
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