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Spørsmål?
Du kan alltid kontakte oss dersom du har spørsmål i forbindelse 
med bruken av systemet, eller i forhold til denne veiledningen.  
Vi er klare til å hjelpe deg, enten på telefon eller e-post.

Telefon: +47 24 11 12 30

e-post: firmapost@ofv.no

Fokuslister
Lar deg opprette lister med utvalgte kjøretøy eller selskaper. De kan siden brukes som 
kriterier på søkesidene. 

Du kan fortløpende oppdatere listene, i tillegg til at du etter behov kan importere og 
eksportere dem til bruk i andre systemer. 

Dersom du gjennom ditt abonnement har tilgang, kan du også velge å bli varslet via 
e-post hvis det skjer transaksjoner på kjøretøyene i dine fokuslister. 
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1. Administrasjon av fokuslister – Her oppretter, redigerer og sletter du dine 
fokuslister.

2. Selskaper – Her administrerer du lister med selskaper (organisasjonsnummer).

3. Kjøretøy – Her administrerer du lister med kjøretøy (understellsnummer eller 
registreringsnummer). 

4. Opprett liste – Klikk her for å opprette en liste. Gi listen et navn, og avslutt med 
å taste Enter for å lagre listen. 

5. Rediger selskaper på listeform – Klikk for å redigere en opprettet liste. Den 
skal nå være markert i oversikten til venstre. 

6. Søk opp og velg selskaper – Her kan du søke etter, eller legge inn fra liste, 
selskaper på navn eller organisasjonnummer for å lage egen fokusliste for disse 
selskapene.

7. Markér selskaper/kjøretøy i rapport – Her kan du angi en egen farge som 
selskapene/kjøretøyene i gjeldende liste vil bli markert med fremover, dersom de 
dukker opp i rapporter som skal vise Pr. selskap/Pr. kjøretøy. 

8. Del med andre brukere i din organisasjon – Aktiver dette valget dersom du 
ønsker at alle andre brukere med samme statistikkabonnement automatisk skal 
kunne bruke listen. 

9. Aktiver fokusmail for denne listen – Her har du mulighet til å få tilsendt 
e-mail når det er endringer i din fokusliste.
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Rediger fokusliste – Selskaper 1. Rediger selskaper på listeform – Klikk her for å redigere innholdet i en liste.

2. Søk og velg selskaper – Du kan søke opp selskaper på geografiske kriterier, 
bransjer, registreringsnumre eller organisasjonsnummer. 

Selskaper du søker opp legges til listen ved å velge Legg til.

3. Du har mulighet til å importere lister med organisasjonsnummer ved å klikke på 
knappen Rediger selskaper på listeform. 

I neste dialogboks kan du da endre listens innhold ved å sette inn en liste av 
organisasjonsnummer fra «utklipp» (CTRL+V). Innholdet påvirker da listen ut fra 
ett av tre valg:

• Rediger eksisterende liste viser de organisasjonsnummer som den opprettede 
listen allerede består av. 

• Fjern fra eksisterende liste fjerner de organisasjonsnummer du har satt inn 
som «utklipp» fra innholdet i den eksisterende listen. 

• Legg til i eksisterende liste utvider den eksisterende listen med de 
organisasjonsnumre du setter inn som «utklipp». 

For alle de tre ulike valgene kan du både skrive inn manuelt, og redigere i det 
innholdet som vises. 
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Rediger fokusliste – Kjøretøy 1. Rediger kjøretøy på listeform – Klikk her for å redigere innholdet i en liste.

2. Søk og velg kjøretøy – Du kan søke opp kjøretøy på understells- eller 
registreringsnumre. 

Kjøretøyene du har søkt opp tilføyes ved å markere dem og velge Legg til.

3. Du kan importere lister av understellnumre ved å klikke på knappen Rediger 
kjøretøy på listeform.

I neste dialogboks kan du endre listens innhold ved å sette inn en liste av 
understellsnumre fra «utklipp» (CTRL+V). Innholdet påvirker da listen ut fra ett av 
tre valg:

• Rediger eksisterende liste viser understellsnumre som den opprettede listen 
allerede består av.

• Fjern fra eksisterende liste fjerner de understellsnumre du har satt inn som 
«utklipp» fra innholdet i den eksisterende listen. 

• Legg til i eksisterende liste utvider den eksisterende listen med de 
understellsnumre du setter inn som «utklipp».

For alle de tre ulike valgene kan du både skrive inn manuelt, og redigere i det 
innholdet som vises. 
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Bruke fokuslister i søk
Når en liste er opprettet, kan du bruke den som søkekriterium på en av kriteriesidene 
på samme måte som alle andre kriterier – både som inkludert og som utelatt 
kriterium. 

1. Velg – Klikk her for å angi en eller flere fokuslister som skal inngå som kriterium i 
gjeldende søk.

2. Legg til – Ønsket fokusliste markeres og tilføyes kriteriumsiden ved å klikke på 
Legg til.

3. Utelat fra søk – Klikk her for å angi om listens innhold skal tas med eller 
utelates fra søket. 

Hvis knappen er et blått pluss-tegn, vil søket kun ta med selskaper/kjøretøy som 
inngår i fokuslisten.

Er knappen et rødt minus-tegn, vil søket se bort fra alle selskaper/kjøretøy på 
fokuslisten i gjeldende søk.  
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Bruk av lister i rapporter
Ved kjøring av rapporter sortert Pr. selskap eller Pr. kjøretøy, er det mulig å se hvilke 
lister de søkte selskaper eller kjøretøy eventuelt inngår i. 

Du kan også legge enheter til eksisterende lister via rapporter du har laget. 

1. Legg til kolonne – For å kunne se hvilke fokuslister som brukes i den aktuelle 
rapporten, skal kolonnen Fokuslister være lagt til i kolonneoppsettet. 

2. Valgte fokuslister – Når kolonnen Fokuslister er lagt til, vil rapporten opplyse 
om hvilke fokuslister de søkte selskapene/kjøretøyene eventuelt allerede inngår i. 

3. Legg til i fokusliste – Ved å klikke på et selskap/kjøretøy i en søkt rapport er 
det mulig å legge det til i en fokusliste. I menyen som kommer opp kan du også 
se hvilke lister som allerede er lagt til. 
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1. Velg fokusliste – Velg den fokuslisten du ønsker å aktivere fokusmail for. Du kan 
aktivere både for selskaps- og kjøretøylister. 

2. Aktiver fokusmail – Her aktiveres fokusmail for den valgte fokusliste. 
Aktiveringen åpner for en rekke utdypende innstillinger. 

3. Flåtetype – Velg om varselet skal fokusere på selskapenes kjøretøyflåter som 
Eier eller Bruker. Denne funksjonen er kun aktuell for selskapslister. 

4. Kjøretøygrupper – Velg hvilke kjøretøygrupper på fokuslistene som det skal 
sendes varsel om transaksjoner på. Utvalget av kjøretøygrupper avspeiler og 
viser de kjøretøytyper du har i ditt abonnement. 

5. Velg kolonner – Her angir du hvilke opplysninger du ønsker å ha med i de 
Excel-filer som fokusmailen lager. 

Oppsett av fokusmail
Har du tilgang til funksjonen Fokusmail i ditt abonnement, kan du om du ønsker det, 
få varsel på e-post hver gang det gjøres transaksjoner på kjøretøy som er tilknyttet 
fokuslisten. Transaksjonen blir oppsummert direkte i fokusmailen og vist detaljert i 
en vedlagt Excel-fil. For fokuslister med selskaper, er det kjøretøy i selskapenes flåter 
som fremkommer. Er det fokuslister med kjøretøy, så er det kjøretøyene på fokuslisten 
som fremkommer. Utsendelse av fokusmails vil skje i takt med frekvensen på 
oppdateringen av nye data i OFV Statistikk.
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