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Brukeropplevelse i Cordel Skyen 
 

 

Dokumentbehandling 
 
Cordel leveres som et frittstående skybasert program. Annen generell fillagring gjøres lokalt eller på 
annen ekstern lagringsplass. For eksempel OneDrive eller Dropbox. Cordel har integrasjon mot 
ekstern filbehandler, og dokumenter kan kopieres derfra og limes inn i Cordel.  
 
Dette gjøres ved «vanlig» Windows kopieringsmetode i filbehandler for å lime inn under dokument i 
Cordel ved å trykke på knappen «Lim inn». 
 
For å kopiere dokument fra Cordel til lokal filbehandler brukes funksjonen «Kopier til clipboard». 
 

 
    
 

Drag & Drop funksjon er erstattet med kopier/lim inn som beskrevet i punktet over. 
 
Visning av dokumenter i Cordel 
Cordel har innebygde lesere for visning av Word og Excel dokumenter. Dette vil si at man kan åpne 
og lese slike dokumenter direkte i Cordel under «dokument». 
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Behandling av e-post 
Sending av e-post 
Cordel har innebygget e-postmotor. Dette vil si at man kan sende e-post direkte fra Cordel uten å 
bruke Outlook. E-poster sendt fra Cordel vil også ligge under sendte elementer i Outlook dersom 
man benytter Office 365 som e-postløsning.  
https://kundesider.cordel.no/grunnfunksjoner/sende-e-post-fra-cordel-via-smtp-og-office-365/ 

 
Kopiere Fra Outlook 
Man kan, på samme måte som med filer, kopiere vedlegg i e-poster fra Outlook for så å lime inn på 
dokument i Cordel.  
 
Om du ønsker selve e-posten inn på dokument i Cordel, kan du ta tak i e-posten og dra den til lokal 
filbehandler, før du kan kopiere den og lime inn i Cordel. Eller du kan gå til knappen «ny» under 
dokumentbehandling i Cordel og velge funksjonen «ny fra Outlook innboks». 
 
Visning av e-postmeldinger i Cordel 
Cordel har innebygde lesere for visning av e-postmeldinger. Dette vil si at man kan åpne og lese 
e-post som er kopiert inn under dokument direkte i Cordel. 
 
Cordel har integrasjon mot Office 365 - innboks. Da kan man hente e-post direkte inn i Cordel-

dokument, uten å gå via lokal Outlook. 
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Integrasjoner 
Filstier ved import / eksport 
Disse filstiene som brukes ved eksport til lønn/nettbank settes opp til lokal filbehandler. 
 
Fillagring 
Det er også mulig å lagre direkte  
til OneDrive / Sharepoint. 
Da er det viktig å legge disse til i 
«hurtigtilgang» som vist: 
 
Lokal disk med brukere er forslått 
som standard, velg din bruker og 
høyreklikk -> legg til i 
«Pin to quick access» 
 
 
 
 
 
 

  


