
 

PLANIT 
Installasjon 

 
  



Innledning 

Få kontroll på årsplanleggingen med Enable 365 PlanIt 

PlanIt er en app i Teams for effektiv årsplanlegging. Enable PlanIt er enkelt å bruke og gir 
en visuell fremstilling av aktiviteter på års-, månedlig og ukentlig basis. 

Etter at du har kjøpt PlanIt til virksomheten din er den klar til bruk på et eller flere Team, 
avhengig av din lisens.  

Denne veilederen beskriver installasjon av PlanIt.   

Lykke til! 
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Installasjon av PlanIt i Microsoft 365 
tenanten 

Første installasjon av PlanIt i Microsoft 365 tenanten 

Gå til ønsket kanal i Teamet, klikk på pluss-symbolet for å legge til en fane, og søk etter 
«PlanIt» i listen over tilgjengelige apper: 

 

Velg «Legg til» for å installere appen Enable 365 PlanIt 

 

 

  



Appen sjekker nå om du har gyldig lisens. Velg «Start a 30-day free trial» 

 

Du har nå fått gyldig prøvelisens til appen som kan benyttes i inntil 30 dager. Avslutt 
med å trykke «Lagre».  

 

Trykk «Fortsett» 

 

Kryss av for «Gi samtykke på vegne av organisasjonen» og trykk «Godta». 



 

 Til slutt behøves samtykke for å bruke appen. Trykk «Consent». 

 

I denne dialogen blir du spurt om å bekrefte tillatelser til bruk av appen i Microsoft 365 
tenanten. Detaljer knyttet til hvilke tillatelser som er forespurt står beskrevet i dialogen.  

Kryss av for «Gi samtykke på vegne av organisasjonen» og trykk «Godta». 

 

 

Etter at alle samtykker er på plass, er appen ferdig konfigurert. Avslutt med å Laste inn 
fanen på nytt. 

 



Enable 365 PlanIt er nå installert og klart for bruk. 

 

  



Aktivering for bruk av gruppekalender 

Dersom det ønskes at PlanIt skal kunne ta i bruk gruppekalender behøves det å bekrefte 
tillatelser for dette.  

Gjør følgende: 

Velg «Innstillinger». 

 

Sørg for at boksen «Vis fra gruppekalender» er avkrysset og velg deretter «Consent». 

 

Merk av i boksen "Gi samtykke på vegne av organisasjonen din" og klikk "Godta".

 

Gruppekalender er nå aktivert for å kunne benyttes sammen med PlanIt for planlegging 
av aktiviteter.  

 

 

  



Administrasjon av lisenser 

Dersom du ønsker å administrere lisenser kan du gjøre dette direkte fra appen.  

Gjør følgende: 

Velg «Innstillinger». 

 

Velg «Licence». 

  

I denne dialogen blir du spurt om å bekrefte tillatelser til bruk av appen i Microsoft 365 
tenanten. Detaljer knyttet til hvilke tillatelser som er forespurt står beskrevet i dialogen.  

Trykk «Godta». 

 

 

I neste steg vises en oversikt over alle aktive brukere av appen, eksempel:  

 



Tilordne ny lisens 

Velg «Unassigned users». 

Søk opp og kryss av for aktuell(e) bruker(e). Bekreft deretter med «Assign». 

 

Brukere har nå fått tilordnet lisens. 

 

Fjern tilordnet lisens 

Fra listen over tilordnede brukere, marker aktuell(e) bruker(e) som du ønsker å fjerne 
lisens til. Bekreft deretter med «Unassign» 

 

Lisensen er nå fristilt og kan tilordnes andre brukere.  

 

Videre installasjon til andre team 

Etter installasjon er den klar for bruk i andre team – samtykker behøver kun å gjøres i 
første installasjon av appen Enable 365 PlanIt.  

 

Se egen dokumentasjon for oppsett og brukerveiledning med tips om 
hvordan bruke PlanIt. 

 


