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// NAV

Innhold

INNLEDNING

NETTSIDEN

• Pålogging

• Frilanstolk min side

• Oppdrag

❖ Ledige oppdrag - oversikt

❖ Ledige oppdrag - filter

❖ Ledige oppdrag – meld interesse

❖ Ledige oppdrag – meld interesse 
for en hel serie

❖ Påmeldte oppdrag - oversikt

❖ Påmeldte oppdrag - detaljer

❖ Mine oppdrag – oversikt

❖ Mine oppdrag – endre status

❖ Ledig på lønn

FIELD SERVICE

• Nedlasting

• Pålogging iPhone

• Pålogging Android

• Om applikasjonen

• Varsler

❖ Om feil med Varsler

• Kalenderfunksjon / Tidsplan

• Endre status

• Detaljer

• Relaterte filer

• Profil – fravær

• Innstillinger

❖ Feilmelding ved synkronisering

❖ Fjern bufrede metadata 

ELEKTRONISK OPPDRAGSKVITTERING

• Om elektronisk oppdragskvittering

• Oppdragskvittering

• Presisering om tidene du skal oppgi

• Start og slutt

• Kostgodtgjørelse

• Reiserute og utlegg

MER INFORMASJON OG

OM ENDRINGSØNSKER OG FEIL

• For frilanstolker på nav.no/tolk 

• Feil eller forbedringsønsker? 



Innledning

Veiledningen har som mål å gi deg som frilanstolk 

oversikt over: 

▪ Innlogging og hva da finner av funksjonalitet på nettsiden 

▪ Innlogging og funksjonalitet i applikasjonen Field Service.  

▪ Elektronisk oppdragskvittering

▪ Support

Gå til Innhold



VEILEDNING FOR BRUK AV NETTSIDEN

På de neste sidene finner du veiledning for pålogging og bruk av sidene på nettsidene



Logg på 

nettleser / nettbrett / mobil

Skriv inn url 

tolkebestilling.nav.no

i adressefeltet i nettleseren du 

benytter.

Du kommer da til ID-porten for 

pålogging.
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Hjemsiden
Som frilanstolk får du opp to 

hvite bokser øverst på 

skjermen. 

I boksen Oppdrag finner du 

listene med ledige oppdrag, 

påmeldt og tildelte oppdrag. 

I boksen Frilanstolk Min Side 

kan du se og redigere din 

kontaktinformasjon, dine 

foretrukne regioner, og dine 

kvalifikasjoner. 

De 6 boksene under kan alle som logger 

seg inn se, hvor f.eks. brukere og andre 

som skal bestille på vegne på bruker bl.a. 

kan bestille tolk. Ikke så aktuelt for deg i 

rollen som frilanstolk. 
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Frilanstolk min side

Her kan du se og redigere 

kontaktinformasjonen din, dine 

foretrukne regioner, og 

kvalifikasjoner du har. 

NB! I listen over ledige oppdrag 

ser du kun oppdrag som 

sammenfaller med de 

kvalifikasjoner og regioner du 

har registrert.
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Ledige oppdrag - oversikt

Listen viser alle Ledige oppdrag ut 
fra hvilke regioner du har valgt, og 
hvilke kvalifikasjoner du har.

Kolonnen Informasjon viser:

• Antall tolker / Tolkemetode / 
Postnummer evt. Skjermtolk / 
Poststed                                               
F.eks. 1TS – 9008 TROMSØ

• Ved seriebestilling, utvides 
informasjonskolonnen til å inneholde 
at dette er en del av et serieoppdrag, 
og hvor mange oppdrag det er i hele 
serien.                                                                    
F.eks.  1TS, S10 - 9008 TROMSØ     
S10 viser til at det er en serie 
bestående av 10 oppdrag.

Mer detaljer om oppdraget får                                                                                                
du ved å trykke på en aktuell                                                                                                
linje.
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Ledige oppdrag - filter

Filterfunksjonen er preutfylt med 
dagens dato og dine foretrukne 
regioner.  

For å endre filter, trykk på knappen 
«Filter». Du kan filtrere etter:

• Tidspunkt
• Tolkemetode
• Anledning (oppdragstype)

• Type oppdrag (Oppmøtetolk, Skjermtolk, 

Fellesoppdrag)

• Region
• Frigitt fra og med
• Fritekstsøk

Mer om «Frigitt fra og med»:
• Viser oppdrag som er frigitt fra og 

med den datoen du setter.  
• Skriv inn dato, eller bruk 

datovelgeren
• F.eks. om du ikke har sjekket ledige 

oppdrag de 2 siste dagene, legger du 
inn gårsdagens dato, får da opp 
oppdrag som er frigitt i går og i dag.
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Ledige oppdrag – meld interesse

For å melde interesse for et oppdrag, sett en hake ved det eller de oppdrag du ønsker å melde 

interesse for. Knappen «Meld interesse til xx oppdrag» dukker opp nede til høyre på skjermen 

så snart du har markert et oppdrag. Når du har trykket Meld interesse kan du legge inn 

kommentarer til formidler, før du trykker «Send inn».
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Ledige oppdrag – meld interesse for en hel serie

Om du ser at et oppdrag er en del av en 
serie, at det i kolonnen Informasjon  
f.eks. står 1TS, S07 - 9011 TROMSØ, 
hvor da S07 viser til at det er en serie 
bestående av 7 oppdrag.

Trykker du på en linje hvor det f.eks. 
står S07, får du opp mer informasjon 
om det oppdraget du trykket inn på, 
samt en liste over alle oppdrag i serien 
som er frigitt til frilanstolk, i eksemplet 
er 2 av 7 oppdrag frigitt til frilanstolk.

For å melde interesse for alle oppdrag i 
serien som er frigitt til frilanstolk, trykk 
på knappen «Meld interesse til alle 
oppdrag i serien».
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Påmeldte oppdrag - oversikt

Her får du oversikt over alle oppdrag 

du har meldt din interesse for. 

Har du mottatt Ny melding fra 

formidler vises et ikon på linjen for 

det aktuelle oppdraget. Ikonet er en 

sirkel med en «i» inne i sirkelen

Filterfunksjonen er preutfylt med 

dagens dato.  For å endre filter, trykk 

på knappen «Filter». Du kan filtrere 

etter:

▪ Status

▪ Tidspunkt

▪ Tolkemetode

▪ Anledning (oppdragstype)

▪ Region

NB! Om bruker avlyser et oppdrag 

du har vært tildelt, vil du finne det 

igjen på denne listen med status 

«Avlyst».  Dato for når oppdraget ble 

Avlyst vises under Detaljer.
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Påmeldte oppdrag - detaljer

Ønsker du å se mer detaljer 

om et oppdrag, ønsker å 

tilbaketrekke interessen for 

et oppdrag, eller ha dialog 

med formidler, trykk på 

linjen for det aktuelle 

oppdraget.

Tilbaketrekk interessen ved 

å trykke på knappen 

«Tilbaketrekk interesse». 

Du får så et spørsmål om 

du vil tilbaketrekke 

interessen.

Her kan du også ha dialog 

med formidler om det 

aktuelle oppdraget
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Mine oppdrag - oversikt

Her ser du liste over alle oppdrag du 

er blitt tildelt.  

Filterfunksjonen er preutfylt med 

dagens dato.  For å endre filter, trykk 

på knappen «Filter». Du kan filtrere 

etter:
• Status

• Tidspunkt

• Tolkemetode

• Anledning (oppdragstype)

• Region

Ønsker du å se mer detaljer om et 

oppdrag, trykk på linjen for det 

aktuelle oppdraget.  Her finner du 

også lenke til eventuelle vedlegg som 

bestiller eller tolketjenesten har lagt 

ved. 

NB! SA-nummer er det som skal 

brukes ved honorering, og i dialog 

med Ressurskontor for frilansområde 

og Tolketjenesten.
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Mine oppdrag – endre status

Her kan du endre status på oppdrag 

du er tildelt.  

• Når du er på Detaljer på et 

oppdrag, kan du se knappen 

«Endre status».

• Trykker du på knappen, kommer 

det opp en seksjon hvor du kan 

endre statusen for oppdraget.

• Knappen «Endre status» endres til 

knappen «Avbryt»

• Velg status og trykk «Neste»

• Endring av status her har samme 

funksjonalitet som å endre status i 

appen Field Service
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Ledig på lønn
Under fanen «Ledig på lønn» 

finner du tildelte oppdrag 

som er avlyst av bruker, eller 

at formidler har tatt deg av 

oppdraget, og det er innenfor 

14 dager til oppdragets start. 

Om du ikke ønsker å stå som 

Ledig på lønn, og fraskrive 

deg retten til honorar, trykker 

du på den aktuelle linjen, og 

velger «Tilbaketrekk 

tilgjengelighet».

Listen kan filtreres etter:

• Status

• Tidspunkt

• Anledning (oppdragstype)

Gå til Innhold



VEILEDNING FOR BRUK AV 

APPLIKASJONEN

FIELD SERVICE

På de neste sidene finner du veiledning for pålogging og bruk av 

applikasjonen.



Applikasjonen Field Service

Last ned applikasjonen til din mobil fra App Store eller Google Play

NB!  

Om du skal laste ned applikasjonen på 

iphone, må du ha en iPhone 6S eller nyere.  

iPhone 6 og eldre, tilfredsstiller ikke kravene 

til idporten, og du vil ikke kunne logge deg på 

applikasjonen

Når du skal logge på applikasjonen er det ulike måter om du har en 

iPhone eller en Android, se de neste lysbildene.

Gå til Innhold



iPhone – pålogging

Gå til Innhold



Android - pålogging

Gå til Innhold



Om applikasjonen Field Service

▪ Applikasjonen gir deg oversikt over alle oppdrag du er blitt tildelt.                                

NB! Du kan ikke se ledige oppdrag i applikasjonen.

▪ Om du er blitt tildelt et oppdrag, og det blir avlyst, forsvinner oppdraget fra 

applikasjonen.  

▪ Om du har behov for å se på et avlyst oppdrag med tanke på honorar, vil du 

finne igjen oppdraget på listen «Påmeldte oppdrag» med status Avlyst.

▪ Kalenderfunksjonen i applikasjonen viser oppdrag 45 dager tilbake i tid og 45 

dager fremover i tid.  Om du ønsker å planlegge med lengre tidshorisont, 

finner du alle oppdrag du er tildelt på nettsiden.

Gå til Innhold



Varsler
Når formidler tildeler et oppdrag til deg får du varsel om dette på mobilen.  Det samme får du om et 

oppdrag blir avlyst.  Alle mobile enheter vil motta varsler på låst skjerm, i tillegg er det et varslingssenter 

inne i appen der du kan finne igjen alle varsler, se bildene.  

Gå til Innhold



Om feil med Varsler

▪ Vi får innimellom melding om manglende varsling. Problemer med varsling 
er i utgangspunktet litt vanskelig å feilsøke, da det er et utall av 
telefonmodeller og versjoner der ute. Men vi tror vi ser at Iphone er mer 
"stabil" enn Android. 

▪ Noen grep som kan hjelpe:
– Holde telefonen oppdatert

– Appen kan være satt i strømsparingsmodus (gjelder Androidtelefoner), da nekter 
telefonen at det sendes varsel til appen

– Manglende tillatelser for Field Service i innstillinger på telefonen

– Foreta en manuell Datasynkronisering

– Fjern bufrede metadata

– Noen har fått på varsler igjen ved å slette appen, laste den ned på nytt og innrullere i 
henhold til veiledningen med å godta alle tillatelser.

Gå til Innhold



Kalenderfunksjon / Tidsplan

Gå til Innhold



Endre status

Gå til Innhold



Detaljer

▪ Overskriften Detaljer 
finner du flere steder i 
applikasjonen.

▪ Det er kun i Detaljer på 
det enkelte Oppdraget 
du får oversikt over alle 
detaljer som gjelder 
akkurat dette 
oppdraget.

▪ Du er på rett sted når 
det øverst i det lilla 
feltet står OPPDRAG

Gå til Innhold



// NAV

Oppdrag - Detaljer

• Her ser du hvilke 
opplysninger som er 
under Detaljer på det 
enkelte Oppdraget.

• Hvilke opplysninger du 
kan se er stadig under 
arbeid, slik at 
endringer kan komme.

Gå til Innhold



// NAV

Oppdrag – Relatert - Filer

Om tolkebruker eller 
formidler har lastet 
opp en fil som 
vedlegg til en 
bestilling,

kan du se den under 
menypunktet 
Relatert på det 
aktuelle oppdraget

Gå til Innhold



Profil - fravær

Gå til Innhold



// NAV

Innstillinger
Finner du via tannhjulet på profilsiden, 
på iPhone også via ikonet nederst på skjermen

Gå til Innhold



// NAV

Feilmelding ved synkronisering

Det kan skje at dere får en feilmelding ved 
synkronisering.  Så lenge det er en feil vil 
ingen opplysninger synkroniseres. F.eks. 
når dere trykker Dekket på et oppdrag, vil 
formidler ikke kunne se det i sin 
arbeidsflate. 

• På listen over feilmeldinger bør du 
finne en melding som har en rød 
trekant som vist.  Klikk her på «Trykk 
for å løse».

• Du får opp et bilde lik det til høyre. 
Kikk på «Angre»

• Deretter synkroniserer du på nytt.

Når hovedfeilen (den røde trekanten) er 
fikset, blir også eventuelt andre 
meldinger som ligger her, synkronisert og 
feilmeldingene forsvinne.

Gå til Innhold



// NAV

Innstillinger – metadata
Fjern bufrede metadata bør du gjøre hver uke så lenge vi utvikler løsningen.  
Sørger for at du får de siste oppdateringene.  Flytoppdateringsknapp må settes til På.

Gå til Innhold



ANDRE BETALEROPPDRAG

Elektronisk oppdragskvittering



Om elektronisk oppdragskvittering

▪ Når det er et annen betaler-oppdrag vil du motta e-post med lenke til et skjema for 
hvert enkelt annen betaler-oppdrag.

▪ Via lenken du mottar på e-post kommer du til skjema som vist på de neste 4 sidene.

Gå til Innhold



Oppstart

Gå til Innhold



Presisering om tidene du skal oppgi

Gå til Innhold



Faktisk start og slutt

Gå til Innhold



Kostgodtgjørelse

Gå til Innhold



Reiserute og Utlegg

Gå til Innhold



FOR MER INFORMASJON

SYSTEM FOR Å MELDE OM ENDRINGSØNSKER 
OG FEIL



Informasjon om den digitale løsningen finner dere på 

nav.no/tolk i menyvalget «For frilanstolker»

Gå til Innhold



Feil eller forbedringsønsker? 

Går noe galt, eller du har forslag til forbedring av løsningene, tar du kontakt med din lokale 

tolketjeneste.  Ved behov sender tolketjenesten din tilbakemelding til Utviklerteamet. 

Gå til Innhold
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