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Outlook Plug-In 

I denne versjonen lanseres en Outlook plug-in som forenkler opprettelse av 

videokonsultasjoner via https://delta.nhn.no  og innkalling til personlige rom. Plug-in er 

integrert med HelseID for sikker innlogging og benytter sikker kommunikasjon mellom 

Outlook og videoportalen. 

 

Opprettelse av møte i en avtale eller møteinnkalling 

Når man oppretter en ny avtale eller møteinnkalling i Outlook vil det være mulig å opprette 

en unik møtelenke og sette inn informasjon om møtet direkte fra plug-in. Outlook plug-in 

benytter seg av de møte malene du som kunde har tilgjengelig i videoportalen. 

Opprettelse av møte uten avtale eller møteinnkalling 

Det kan være tilfeller hvor det ikke er ønskelig å benytte Outlook til innkalling og da kan 

dette gjøres via en egen funksjon. Man kan opprette et møte basert på malene du som 

kunde har tilgjengelig i videoportalen, samt en hurtigknapp for bare å få opprettet en 

møtelenke som kan brukes i f.eks. journalsystem. 

 

NB: Denne funksjonaliteten er kun tilgjengelig i Outlook for PC (ikke web). 

https://delta.nhn.no/
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Oppkoblingsinformasjon for personlig rom 

Hvis du har et personlig virtuelt møterom fra Norsk helsenett, så kan denne plug-in forenkle 

bruken og innkallingen. Ved opprettelse av avtale eller møteinnkalling kan du som bruker 

med en knapp enkelt legge til informasjon om ditt møterom, hvordan koble til og med hvilket 

utstyr du kan benytte.  

 

Hurtigavtale 

For dere som har tilgang til opprettelse av unike møtelenker ("engangsrom") via 

videoportalen, vil det nå komme en ny knapp som gjør det enda raskere å få opprettet 

møte. Dette er spesielt tiltenkt dere som kun skal opprette et møte og benytte et annet 

system for å distribuere møtelenken som f.eks. journalsystem. 

Hurtigavtale oppretter et møte basert på en valgt mal og alle felter som emne, start og slutt 

vil være ferdig utfylt. Etter opprettelse vil du få tilgang til møtelenken som da kan legges inn 

på ønsket plass. 
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Andre endringer 

Filter på brukere 

Det er nå mulig å sette på filter på brukere i videoportalen slik at det blir enklere å se hvem 

som er kundeadministrator, vanlig bruker eller en videokonferanse enhet. 

 

 

Opprettelse av møte – Send invitasjon 

Det har tidligere vært et felt for "Send invitasjon" hvor det har vært mulig å fylle ut e-

postadresse eller mobilnummer for utsending av SMS. Dette feltet har vært tilgjengelig så 

lenge valgt mal har hatt enten utsending av e-post eller SMS aktivert. Det vil si at det har 

vært mulig å legge inn et mobilnummer uten av SMS har vært aktiv på malen.  

Disse feltene vil nå vises hver for seg, avhengig av hva som er aktivert på valgt mal. 

 


