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1 Inngangur

Þetta er notendahandbók fyrir Samskiptaleitina og tímalínuna sem er viðbót við Microsoft Dynamics

365 Sales. Viðbótin er flipi sem hægt er að loka og opna eftir hentisemi. Samskiptin sem tímalínan

birtir eru fundir, símtöl, tölvupóstar og verkefni. Farið er yfir tímalínuna í heild sinni og eiginleika

hennar. Einnig er farið yfir samskiptaleitina, síuna og hvernig skal velja tímabil sem tímalínan birtir.

2 Samskiptaleit og tímalína

2.1 Yfirlit

Hér má sjá yfirlitsmynd sem sýnir hvernig viðbótin lýtur út þegar opnað er spjald fyrir reikning (e.

account). Í upphafi sýnir tímalínan tvær vikur þar sem núverandi dagur er í miðjunni.
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2.2 Samskiptaleit

Leitina má finna efst til vinstri á flipanum. Í henni er hægt að leita í öllum samskiptum. Ef leitin

finnur strenginn sem leitað er eftir kemur niður listi sem sýnir niðurstöðurnar. Hægt er að leita eftir

titli (e. subject), lýsingu (e. description) og hver bjó til samskiptin (e. created by). Ef sían er sett

á að birta aðeins ákveðnar tegundir samskipta birtir leitin aðeins þær niðurstöður. Einnig ef eitthvað

ákveðið tímabil hefur verið valið birtir leitin einugis niðurstöður á því tímabili.

2.3 Sía

Hægt er að sía samskiptin eftir tegund. Í síunni er hægt að velja eina til fjóra af samskiptategundunum

til að sýna á tímalínunni.
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2.4 Velja dagsetningar

Ef notandi vill birta eitthvað ákveðið tímabil, hvort sem það er dagur, vika o.s.frv., getur hann gert

það með því að velja dagsetningar. Ef einungis á að birta einn dag getur notandi tvísmellt á þann dag.

Einnig er hægt að velja tímabil með því að smella á byrjunardagsetningu og svo lokadagsetningu.

2.5 Tímalína

Á tímalínunni sjálfri má sjá hvaða tímabil er sýnt neðst. Hægt er að þysja inn og út til þess að sýna

þrengra eða breiðara tímabil. Einnig er hægt að færa tímalínuna til með því að halda músinni inni og

draga til hægri eða vinstri. Ef farið er með músarbendilinn yfir einhver ákveðin samskipti er hægt að

sjá smá upplýsingar um samskiptin. Einnig er hægt að smella á samskipti á tímalínunni og kemur þá

upp forskoðun á samskiptunun.

2.5.1 Forskoðun

Forskoðunin sýnir helstu upplýsingar um hver og ein samskipti. Þar er einnig hægt að opna viðhengi

ef einhver eru. Efst í hægra horninu á forskoðunarglugganum er svo hægt að opna samskiptin í öðrum

flipa ef notandi vill nánari upplýsingar eða breyta samskiptunum.
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