Använd JUNO Sökbevakning
1. Gör en sökning

Börja med att göra en sökning på ord du vill bevaka.
Du kan välja att skriva in ett eller flera ord innan du
klickar på Sök.

2. Filtrera

Vill du begränsa sökningen använder du sedan
filtreringsfunktionen i den vänstra kolumnen,
klicka exempelvis i filtret för Praxis.

3. Aktivera en bevakning

När sökresultatet sedan visas kan du aktivera en
bevakning på sökningen genom att klicka på alarmklockan ovanför sökresultaten. När bevakningen är
aktiverad lyser klockan sedan i gult.

4. Dina samlade sökbevakningar

Högst upp till höger på sidan når du dina samlade
bevakningar. Klicka på pilen bredvid din initial och sedan på Bevakningar för att komma till samlingssidan
för dina sökbevakningar.
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5. Samlade sökbevakningar

Längst ned på sidan ser du
alla dina sparade sökbevakningar med eventuell filtrering.

6. Utskick

När en sökbevakning ger nya
sökträffar aviseras du om det
via e-post. Du kan här välja hur
ofta du ska få dessa aviseringar, dagligen eller veckovis.
Du kan även välja att pausa
aviseringar eller ta bort en hel
sökbevakning.

7. Se sökresultat i mailet

I det mail du får när det skett
sökträffar visas först vilka
sökningar som gett resultat i
dagens utskick. Upp till fem
resultat visas per sökbevakning.
Här kan du klicka på länkarna
som leder dig direkt till ett
dokument i JUNO.
Knappen Visa alla leder iställlet
till en separat landningssida där
detta datums sökresultat för
denna specifika sökbevakning
finns sparade.
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8. Landningssidan

På den separata landningssidan visas sökresultat för ett specifikt datum och
sökbevakning. Sökresultatet bevaras med direktlänkar till dokumenten i JUNO.
Du kan besöka sidan när du vill igen utan att informationen har förändrats.
På sidan når du också direkt samlingssidan med inställningarna för dina
sökbevakningar.

Lycka till med din användning av JUNO Sökbevakning. Vill du se en kort film om hur
du använder funktionen besök

nj.se/juno/anvand/sokbevakning
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