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1.0  Indledning 

 
Materialet indeholder de generelle ”færdselsregler” der gælder i stort set hele Navision.   
 
Der er lagt vægt på, at det er muligt, at udføre stort set alle funktioner uden brug af musen, men i stedet 
ved hjælp af genvejstaster. Disse funktioner er beskrevet under de enkelte punkter, hvor det er 
relevant. 

 

1.1   Illustrationsforklaring 
 
Følgende illustrationer er brugt i dette materiale: 

 
(ALT+F5) Taster og tastekombinationer er sat i parenteser   

 

 Menupunkt 

 

 Menupunkt med undermenu  

 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
   
 
 
   
   
 
  
   
   
 
 

Alt 

Ctrl 

Esc 

Enter 

Alt - tasten 

Ctrl - tasten 

Esc - tasten 

Shift - tasten 

Enter - tasterne Pil - tasterne 



 
 

Færdselsregler      

 
Side 4 af 34 

 
JMA A/S · Engelsholmvej 26 · DK-8940 Randers SV · Tlf. +45 87 11 00 00 · Fax +45 87 11 80 13 · info@jma.dk 

2.0  Programvinduet 

 
Når du arbejder i Navision, arbejder du i vinduer. Der er et vindue, som er altid er åbent, og ligger 
bagved alle andre vinduer - det hedder programvinduet og vises automatisk, når programmet startes. 

 
  Titellinie Menulinien              Værktøjslinie         Tomt arbejdsområde Statuslinien 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titellinien  Først på linien vises navnet på et evt. valgt regnskab efterfulgt af navnet på 

programmet "Microsoft Dynamics NAV".  
 

Menulinien  Her vises funktionsmenuerne (beskrives nærmere under punkt 8.0). 
 
Værktøjslinien Her ser du en række ikoner, der anvendes til hurtigt at vælge de mest 

anvendte funktioner. Ikonerne er indsat under de punkter i dette materiale, 
hvor den beskrevne funktion også kan udføres via ikonet. 

 
Arbejdsområde Alle andre vinduer i Navision vises i dette område. 

 
Statuslinie  Her vises forskellige statusinformationer.  
  I venstre side vises det fulde navn og indhold af det aktive felt. 
  I højre side vises: 

- arbejdsdatoen  
- hvilket bruger-ID der arbejdes under 
- om der er sat et filter på oplysningerne 
- om du er ved at Oprette (f.eks. en ny konto) 
- om der arbejdes i Indsæt eller Overskriv tilstand. 
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3.0  Generelt 

 

3.1  Mus eller tastatur 

 
Det er muligt at arbejde næsten 100 % uden mus og komme rundt i Navision  næsten udelukkende ved 
hjælp af genvejstaster. Genvejstasterne er nærmere beskrevet under punkt 5.0, samt under de punkter 
i dette materiale, hvor der er beskrevet funktion, som også kan udføres via genvejstaster. 

 

3.2  Markøren 

 
Markøren vises forskelligt på skærmen, alt efter hvad du peger på med musen, eller hvilken opgave du 
udfører. 
 
Tre af de vigtigste måder markøren vises på er:   
 

 Når programmet arbejder, og du ikke samtidig kan få lov til at udføre noget på skærmen, 
 vises markøren som et timeglas. 
 

 Når du står i et tekstfelt, vises markøren som en tekstmarkør – en lodret streg. 

 

 Normalt vises markøren som en venstre-pegende pil. Med pilen kan du udpege, vælge 
eller 

 aktiverer elementer på skærmen ved at klikke eller dobbeltklikke på dem. 
 
3.3  Værktøjstip 
 
I alle vinduer i Navision kan du hurtigt se, hvilken funktion m.v. et felt eller en knap i værktøjs-linien 
repræsenterer. 
 
Hvis du eksempelvis holder pil-markøren på en knap i værktøjslinien (i ca. ét sekund), vises et såkaldt 
værktøjstip. I eksemplet her står der ”Søg (CTRL+B) ” i den lille tekstboks . 
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4.0  Hjælp 
 
Overalt i Navision er der adgang til hjælpefunktionen. Der er mulighed for at få hjælp (forklaring) til lige 
præcis det felt du står i, eller mere overordnet hjælp (information) til det arbejdsvindue du har aktivt. 
Desuden er det også muligt at søge i hjælpe-vinduet hvis der er et bestemt emne du ønsker hjælp 
(information) om. 

 

4.1  Aktivering af hjælp 

 
Der er følgende måder at aktivere hjælpe funktionen på: 
 
 

Du kan aktivere hjælpe funktionen alle steder i Navision ved at trykke på 
(F1). Hjælpevinduet fremkommer på skærmen med oplysninger om det 
sted i Navision, du står. Lokal hjælp. 

 

  Du kan klikke på dette ikon øverst til højre i værktøjslinien (Lokal hjælp).    
Når du klikker på ikonet tager musepilen form som et spørgsmålstegn.  
Nu kan du efterfølgende klikke på det felt i arbejdsvinduet, du ønsker hjælp 
om, og hjælpevinduet fremkommer med hjælp om det ønskede felt.  

  
 
Hjælp Du kan vælge funktionen hjælp via funktionsmenuen Hjælp øverst på 

skærmen. Disse hjælpefunktioner er beskrevet under punkt 8.6. 
 
 

 Du kan trykke på den hjælpe knap, der er nederst i det aktive 
arbejdsvindue, og der fremkommer hjælp omkring det aktive arbejdsvindue. 

F1 
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4.2   Hjælpevinduet 
 
Det hjælpevindue der fremkommer, er det samme lige meget hvilken en af ovenstående funktioner du 
benytter. Hjælpe-vinduet ser ud som vist her. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Skjul: 
Ved anvendelse  
af denne 
funktion skjules 
venstre side af 
hjælpe-vinduet. 

Udskriv: 
Ved anvendelse 
af denne 
funktion kan du 
udskrive den 
aktuelle hjælpe 
information. 

Tilbage / 
Fremad: 
Ved anvendelse 
af denne 
funktion kan du 
hoppe frem og 
tilbage mellem 
de sider du har 
set 

Startside: 
Ved anvendelse 
af denne 
funktion 
fremkommer 
startsiden i 
hjælpe-vinduet. 

Indstillinger: 
Ved anvendelse 
af denne funktion 
har du mulighed 
for at ændre 
hjælpe-
indstillingerne. 

Venstre-side: 
I venstre side af hjælpe-vinduet er der 4 
faneblade, med Indholdsfortegnelse, Indeks, 
Søge-funktion, samt foretrukne. Her kan du 
søge efter ønskede emner/funktioner. 

Højre-side: 
I højre-side af hjælpe-vinduet står hjælpe-
teksten til det valgte emne/funktion. 
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5.0  Generelle funktioner 
 
Som nævnt under punkt 3.1, er det muligt at bruge genvejstaster i stedet for mus til at udføre næsten 
alle funktioner i Navision. 
I efterfølgende afsnit er vist de mest generelle funktioner, der kan bruges i hele Navision. Ved de fleste 
generelle funktioner, er der mulighed for enten at trykke på et ikon, en tekst eller lignende med musen 
ELLER at bruge tasterne.   

 

5.1  Funktioner der kan udføres med F-taster 

 
Hjælp    
     
  
 
 
 
Rediger  
 
 
 
Indsæt  
 
 
 
Slet  
 
 
 
Liste  
 
 
 

Rulle-  
menu  
 

Tabel  
   
 
 
Filter 
 
 
 
Kopi 
 
 
Menu  

F1 

F2 

F3 

F4 

F5 

F6 

F7 

F8 

F10 

Hjælpeboksen fremkommer på skærmen, hvis du trykker på (F1) eller på 

knappen . 
 
Hvis ikke det emne du ønsker information om fremkommer, kan du bruge 
søgefunktionen på fanebladet søg i hjælpe billedet. 

Giver dig mulighed for at redigere/ændre det opmarkerede felt du står i. 
Første gang du taster (F2) stiller cursoren sig først i feltet, anden gang stiller 
den sig sidst i feltet. 

Indsætter / opretter en ny linie (f.eks. nyt kort, ny faktura ……). 

Sletter en linie, et kort, en leverandør ….. (der kan forekomme check, der vil 
afvise en sletning). 

Hvis du står i et felt med følgende pil-knap  kan du trykke på (F5), og du 
får så en liste over de allerede oprettede leverandører, fakturaer…… 

Hvis du står i et felt med følgende pil-knap  kan du trykke på (F6), og du 
får en lille rullemenu frem med de aktuelle valgmuligheder. 
… eller … 

Hvis du står i et felt med følgende pil-knap  kan du trykke på (F6), og du 
får en tabel med de aktuelle valgmuligheder frem. 

Felt filter. Når du vælger denne funktion, fremkommer der en boks på 
skærmen, hvori du kan skrive den feltværdi du ønsker at filtrere på. 
BEMÆRK: du kan kun filtrere på indholdet i den kolonne du står i. 

Når du står i et felt i en tabel og trykker på (F8) så kopierer du automatisk 
indholdet af feltet ovenover i samme kolonne, ned i det felt du står i. 

Springer til Menulinien. 
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5.2  Andre funktioner 
 
Hoppe ud af vindue 
 
 
    
 
 
 
Aktiver menu- og funktionsknapper UDEN mus 
 
                 +  
 
 
 
Oplysninger om det aktuelle felt 
 
 
                + 
 
 
 

5.3  Søge funktioner 
 
Du kan benytte forskellige søge- og filterfunktioner i Navision. Under punkt 5.4 er beskrevet, hvilke 
muligheder du har for at opsætte søge-/filterkriterier. 

 
Feltfilter 
 
 
            
 

Ikon:        
 
 
Tabel Filter 
 
 
                 +   
 

Ikon:         
 
 
 

Ecs 

Tryk på (Ecs) for at lukke det aktuelle vindue. 

Alt Bogstav 
Når der er en knap med tekst på, kan du trykke på (ALT) + det bogstav der 

er understreget (som 'D' i 'Debitor' - ). 

F2 Når der er en knap som ser ud som følger  i højreside af et felt, så kan 
du trykke (SHIFT + F2) så fremkommer der oplysningerne om det aktuelle 
felt. 

Når du vælger denne funktion fremkommer der en boks på skærmen, hvori 
du kan skrive den feltværdi, du ønsker at filtrere på. 
 

BEMÆRK !!  du kan kun filtrere på indholdet i den kolonne du står i. 

F7 

Ctrl F7 

Ved anvendelse af denne funktion får du mulighed for at definere et 
tabelfilter. 

- Stil dig i den kolonne du ønsker at bruge funktionen i, vælg 
funktionen, som anvist til venstre. 

- Definer hvad du ønsker at se på skærmen i det fremkomne billede. 
Eksempelvis fra leverandør nummer ét til tusinde (skriv 1..1000).  

- Tryk på OK. 
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Flow Filter 
 
 
                 + 
 

Ikon:         
 
 
 
 
 
 
Søgning 
 
                 + 
 
 

Ikon:          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F7 

Ved anvendelse af denne funktion får du mulighed for at definere et 
FlowFilter.  

- Vælg funktionen, som anvist til venstre,  
- Definer hvad du ønsker at se på skærmen i det fremkomne billede. 

Eksempelvis bogførte posteringer i perioden fra den 1. januar 2004 
til den 30. juni 2004 (så skriv ”Datofilter” = 010104..300604). 

- Tryk på OK. 
 
BEMÆRK !!  Hvis der ønskes filtrering på specielt tabelinterval, f.eks. 
kontonummer 1 til 1000, så skal dette filter sættes som feltfilter eller 
tabelfilter. 

Ctrl B
  

Ved anvendelse af denne funktion får du mulighed for at søge i den kolonne 
du står i.  

- Stil dig i den ønskede kolonne i tabellen,  
- Vælg funktionen som anvist til venstre, der kommer nu en boks op 

på skærmen. 
- Skriv det du søger efter i det hvide felt og tryk enter. 
- Du hopper nu automatisk til den første linie i tabellen med det 

indhold du søgte på. Er der flere felter i tabellen med samme 
indhold, og den ikke stoppede på den ønskede linie, kan du trykke 
på ”Find Næste” knappen i boksen, og den hopper automatisk 
videre til den næste osv. osv. 

- Når du har fundet den ønskede linie så tryk på ”Luk” knappen i 
boksen. 
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5.4  Søge- og filter kriterier 

 
Der er mange steder, hvor det er hurtigst at finde de ønskede informationer via søgefunktionerne. For 
eksempel hvis du står i Kreditor–tabellen (Leverandør-tabellen) og du skal finde én bestemt leverandør, 
så kan du hurtigt og nemt finde den ønskede leverandør ved at søge på f.eks. nummer eller navn. Du 
kan også få brug for at søge på en postering, dato, periode, bilagsnummer… 
 
Opsætning af filtre, definitioner og kriterier kan ligeledes bruges ved rapportudskrivning, for at afgrænse 
de data, der kommer ud på rapporten. Eksempelvis kun én leverandør, konto, én dato eller periode… 

 
Kriterierne skal opsættes ud fra følgende principper:  
 

Betydning Eksempel Beskrivelse/resultat 

Lig med 
377 

Afd. 1 
Kun værdien 377 
Kun afd. 1 

Interval 
5..100 

..010101 
Intervallet mellem 5 og 100 
Alt der ligger før den 1. januar 2001 

Enten eller 1200|1300 Kun felter der har værdien 1200 eller 1300 

Både-og <2000&>1000 
Kun felter mindre end 2000 og større end 
1000 (tegnet  &  kan ikke anvendes alene) 

Forskellig fra < >0 Alle tal undtagen 0 

Større end >1200 Alle tal større end 1200 

Større end eller 
lig med 

> =1200 Alle tal større end eller lig med 1200 

Mindre end <1200 Alle tal mindre end 1200 

Mindre end eller 
lig med 

< =1200 Alle tal mindre end eller lig med 1200 

Ukendte tegn *A/S* Alle tekster som indeholder A/S 

Ukendte tegn *A/S Alle tekster som slutter med A/S 

Ukendte tegn A/S* Alle tekster som starter med A/S 

Ét ukendt tegn Hans?n Alle ord som eks. Hansen, Hanson osv. 

Store og små 
bogstaver er 

uden betydning 
@firma Tekster som FIRMA, Firma, firma 
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6.0  Navigationsruden  
 
Navigationsruden vises automatisk - hvis den var slået til via (Alt+F1) da du sidst lukkede 
programmet. Det sidst brugte regnskab vil ligeledes også være det aktive. Al arbejde med regnskabet 
tager udgangspunkt i Navigationsruden. 
 
Navigationsruden kan vises / skjules via (ALT+F1). 
 
Navigationsruden er inddelt i to hovedområder: 

- Forretningsmouler (menuknapper) 
- Menustruktur (for det aktive forretningsmodul) 

 

 
Navigationsrude Menustruktur  Forretningsmoduler 
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6.1  Forretningsmodul 
 
6.1.1  Spring mellem menuknapperne 
 
Panelet er inddelt i områder, der er relateret til arbejdsområder. Hvert område kan vælges via 
(Ctrl+Nummer), hvor Nummer er det nr. i rækken, som emnet befinder sig i, optalt fra oven (i 

ovenstående eksempel er  nr. 4, og kan vælges via (Ctrl+4)).  
 
Når et område vælges, vil det blive udfoldet i området 'Menustruktur' - således vil samme delområde 
(f.eks. 'Debitorer') sagtens kunne optræde under flere af forretningsmodulerne. 

 
6.1.2  Tilretning af menuknapper (forretningsmoduler) 
 
Hver menuknap kan skjules / vises samt flyttes op / ned - højreklik med musen på den menuknap, du 
ønsker at behandle, og tilret forretningsmodulerne til dit aktuelle behov (hertil findes ingen tastatur-
genveje). 
 
Via reguleringsbaren ( ) mellem forretningsmodulerne og menustrukturen kan du, 
ved at trække i den med musen, give mere eller mindre plads til hvert af områderne. Er der flere 
menuknapper, end du giver plads til med reguleringsbaren, kan du finde dem på en af følgende måder: 
 
(Shift + Alt + Pil op/ned)  - menustrukturen bliver stående 
(Ctrl + Alt + Pil op/ned)   - menustrukturen flytter med for pågældende forretningsområde 

Pil op/ned ( ) 
 
ligesom du kan se, at øverste og / eller nederste forretningsmodul vil være markeret med en lille 

trekantpil for at vise, om der findes flere ovenover / nedenunder (  / ). 
 
Har du tidligere valgt at skjule en eller flere af menuknapperne og gerne vil have dem frem igen, kan 
du højreklikke med musen på en tilfældig af de viste menuknapper og vælge Vis… Herefter 
fremkommer et arbejdsvindue, hvor du kan sætte et flueben ud for de forretningsmoduler, du gerne vil 
aktivere igen. Tast OK og forretningsmodulet vises på den plads i rækken, hvorfra det blev skjult. 

 

 
 

Via området  er det tillige muligt at konstruere din helt egen menustruktur - sandsynligvis 
i forhold til hvilke områder / opgaver, der er relevant for netop din dagligdag (se under punkt 6.4).  

 
6.2  Menustruktur 
 
Mest af alt ligner menustrukturområdet det du kender fra 'Stifinder' / 'Explorer'.  
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Du kan bevæge dig op / ned i mappestrukturen via (PIL-OP) / (PIL-NED) og menugrupperne 
(mapperne) kan foldes ud / ind via (PIL-HØJRE) / (PIL-VENSTRE). 

Afhængig af hvilken type et muligt menuvalg har (f.eks. ), vil der blive vist forskellige ikoner ud 
for linien: 

 
 Menugruppe. 

 

 Specifikt kald til et arbejdsvindue, der er kortbaseret, 
kolonne/rækkebaseret eller en kombination heraf. 

 

 Specifikt kald af rapport/dokument udskrift. 
 

 Specifikt kald af funktion til udlæsning/indlæsning af data til/fra Navision 
(dataport). 

 

 Kald af en specialrutine. 

 
Ligesom menuknapperne kan redigeres, kan du også på forskellig vis tilrette din menustruktur pr. 
forretningsmodul. Før musen hen på den givne linie du vil bearbejde og højreklik - herved frem- 
kommer en rullemenu der afviger lidt alt efter typen på menuvalget. 

 

 
 
Genbrug vindue   (Enter) Kun mulig på typer af . 

Her  kan du beslutte om den skal bibeholde det samme 
arbejdsvindue når du skifter til et andet element (f.eks. 
mellem flere debitorer / flere tilbud). 

 
Åbn i nyt vindue  (Ctrl+Enter) Ikke muligt på typer af . 
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Her  kan du beslutte om den skal åbne et nyt arbejdsvindue 
når du skifter til et andet element (f.eks. mellem flere 
debitorer / flere tilbud). 

 
Skift vindue  (Shift+Enter)  Kun mulig på typer af . 

Har du flere vinduer inden for samme emne åbent (f.eks. 
flere debitorkort), vil du kunne skifte mellem de åbne vinder 
via denne facilitet. 

 
Skjul   Skjuler det valgte menuvalg / den valgte menugruppe. 

 
Vis… Viser et nyt arbejdsvindue, hvor de menuvalg/menugruppe 

der tidligere er blevet skjult, vil være listet. Hvis du sætter 
flueben ud for linien og taster OK, vil de igen blive sat tilbage 
i menustrukturen på samme placering, som de blev skjult fra. 
 
BEMÆRK: Der vises kun de menuvalg/menugrupper, der er 
skjult fra det pågældende funktionsområde. 
Du kan heller ikke vise individuelle punkter fra en skjult 
menugruppe. 

 

    
 
Send til genveje   (Ctrl+Alt+S) Har du ofte brug for det valgte menuvalg / den valgte 

menugruppe, kan det være en fordel at oprette en genvej til 

den på din egen genvejsmenu ( ). Denne 
facilitet opretter en genvej i 'roden' på din 'Genveje'. 

 
Kopiér  (Ctrl+C) Har du ofte brug for det valgte menuvalg / den valgte 

menugruppe, kan det være en fordel at oprette en genvej til 

den på din egen genvejsmenu ( ). Med denne 
facilitet kan du med det samme selv bestemme hvor i 
mappestrukturen i 'Genveje' den valgte genvej skal placeres. 
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6.3  Indstilling af navigationsruden 
 
Det er også muligt at foretage forskellige indstillinger af selve navigationsruden. Ved at højreklikke med 
musen på overskriften til menustrukturen, fremkommer en rullemenu med mulighederne: 
 

- Forny 
- Indstillinger for navigationsrude… 

 
Forny: 
 
Er der ændret på menustrukturen (f.eks. af anden bruger) vil den blive opdateret ved brug af denne 
funktion. 

 
Indstillinger for navigationsrude: 
 
Når du vælger 'Indstillinger for navigationsrude…' fremkommer nedenstående vindue: 

 

 
 
Grupper med enkeltklik 
 
Hvis denne indstilling markeres, åbnes og lukkes menugrupper med ét klik. Ellers skal du dobbeltklikke 
for at åbne og lukke grupper. 

 
Vis gruppelinier 
 
Hvis denne indstilling markeres, vil der være en linie fra hvert punkt til den gruppe, som punktet hører 
til. 

 
Spor aktive vinduer 
 
Hvis denne indstilling markeres, betyder det, at når du flytter mellem vinduerne i et program, vil det 
tilhørende menupunkt blive valgt. Dette gælder imidlertid kun for vinduer, der blev åbnet fra menuen. 

 
Skift til åbne og nye handlinger 
 
Hvis denne indstilling markeres, betyder det, at når du venstreklikker på et punkt, åbnes en ny 
forekomst af vinduet. 

 



 
 

Færdselsregler      

 
Side 17 af 34 

 
JMA A/S · Engelsholmvej 26 · DK-8940 Randers SV · Tlf. +45 87 11 00 00 · Fax +45 87 11 80 13 · info@jma.dk 

6.4  Brug af Genveje 
 
Her er vist et eksempel på en oprettet Genvejs-struktur. Du kan frit oprette de menugrupper / menuvalg 
du har brug for i den struktur, du finder bedst passende.  
 
Du kan springe direkte til menuknappen 'Genveje' via (Ctrl+0). 

 

 
 
6.4.1  Redigering af 'Genveje' 
 
Før musen hen på den givne linie du vil bearbejde og højreklik - herved fremkommer en rullemenu der 
afviger lidt alt efter typen på menuvalget. 
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Genbrug vindue   (Enter) Kun mulig på typer af . 
Her  kan du beslutte om den skal bibeholde det samme 
arbejdsvindue når du skifter til et andet element (f.eks. 
mellem flere debitorer / flere tilbud). 

 
Åbn i nyt vindue  (Ctrl+Enter) Ikke muligt på typer af . 

Her  kan du beslutte om den skal åbne et nyt arbejdsvindue 
når du skifter til et andet element (f.eks. mellem flere 
debitorer / flere tilbud). 

 
Skift vindue          (Shift+Enter) Kun mulig på typer af . 

Har du flere vinduer inden for samme emne åbent (f.eks. 
flere debitorkort), vil du kunne skifte mellem de åbne vinder 
via denne facilitet. 

 
Opret genvej… (Insert) Bruges til at oprette en genvej til et eksternt program / 

dokument eller lignende (f.eks. et Excel-ark eller Word-
dokument). 

 
Opret gruppe (Ctrl+Insert) Bruges til at oprette en ny menugruppe. 

 
Slet (Delete) Sletning af et genvejsvalg. 

 
Omdøb (F2) Hvis du vil give dit genvejvalg et andet navn. 

 
Flyt op (Ctrl+Shift+Up) 
Flyt ned (Ctrl+Shift+Down) Flytter det valgte menuvalg / den valgte menugruppe et trin 

op / ned (indenfor menugruppen). 

 
Klip (Ctrl+X)     
Kopiér (Ctrl+C) 
Sæt ind (Ctrl+V) Du kan bruge Klip / Kopiér / Sæt ind som du kender det fra 

andre programmer. Brug også disse funktioner, hvis du vil 
flytte et genvejsvalg til en anden menugruppe. 

 
Egenskaber (Alt+Enter) Kun mulig på typer af . 

Er dit genvejsvalg et kald til et program uden for Navision, vil 
du via Egenskaber kunne se, hvor den refererer til (sti-
angivelse). 
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7.0  Vinduer 

 
Der er flere forskellige typer af arbejdsvinduer i Navision. Arbejdsvinduerne kan benyttes til at vise og / 
eller redigere elementer i. 
 
Der er to grundlæggende typer af arbejdsvinduer: 

- kort-baseret 
- kolonne/række-baseret (med eller uden informationskolonne). 

 
I nogle kolonne/række-baserede arbejdsvinduer er der mulighed for at se informationerne i et 
kortbaseret arbejdsvindue, f.eks. hvis du står i Kontoplan og gerne vil se kontiene som Finanskort kan 
du trykke på (SHIFT+F5). 

 

7.1  Kortbaseret arbejdsvindue 

 
Kortbaserede arbejdsvinduer bruges, når der kun er behov for at vise ét element fra en tabel ad 
gangen. Der er så til gengæld plads til at vise mange felter på én gang.  

 
 - Du kan hoppe mellem kortene ved at trykke på (PAGEUP) eller (PAGEDOWN) 
 - Du kan hoppe til det første kort ved at trykke på CTRL+HOME) 
 - Du kan hoppe til det sidste kort ved at trykke på (CTRL+END)                   

 
Nedenfor ses et eksempel på et kortbaseret arbejdsvindue. 

 

Faneblad Indtastningsfelt Bemærkningsknap AssistButton Beregnet felt   Knap 

 

 
 
 
Faneblad Kortbaserede vinduer er inddelt med faneblade, så man kan have flere 

sider med oplysninger om hvert element. Når oplysningerne placeres på 
faneblade med dækkende overskrifter, er det hurtigere og nemmere at 
overskue de mange oplysninger. 
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Du kan hoppe frem og tilbage mellem fanebladene ved at trykke på 
(CTRL+PAGEUP) eller (CTRL+PAGEDOWN). 

       
Indtastningsfelt I de hvide indtastningsfelter kan du indtaste oplysninger.  

I statistiske oversigter kan der dog være lyse felter, som det ikke er 
muligt at taste i.  

 
Beregnet felt Beregnede felter er felter, hvor der vises oplysninger som Navision har 

beregnet, f.eks. feltet ”Saldo” på debitorkortet, der viser debitorens saldo, 
beregnet ud fra debitorens åbne debitorposter. 

 
Bemærkningsknap Bemærkningsknappen viser om der er tilknyttet en bemærkning til det 

aktuelle element. I bemærkningsvinduet kan du læse allerede oprettede 
bemærkninger og/eller oprette nye bemærkninger. 

 Hvis der ikke er oprettet nogle bemærkninger ser 
bemærkningsknappen ud som vist her til venstre. 

 Hvis der er oprettet nogle bemærkninger ser bemærkningsknappen ud 
som vist her til venstre. 

 
Du kan åbne bemærkningsvinduet ved at åbne menuknappen i bunden 
af vinduet, der hedder det samme som typen af elementet, eks. på 

”Debitorkort” hedder menuknappen . Herunder skal du vælge 
menupunktet Bemærkning.   

 
Knapper I bunden af kortvinduerne er der en række knapper, der kan forekomme 

følgende tre typer af knapper: 

 

 Menuknap som åbner en menu, der giver adgang til at vælge mellem en 
række faciliteter, der har at gøre med det aktuelle kortvindue/menuknap. 

 Funktionsknap. Udfører den funktion der står på knappen, men først 
fremkommer der en boks eller vindue hvor du skal indtaste yderligere 
oplysninger. 

 Knapper kun med tekst, udfører den funktion der står på knappen, 
uden at du skal indtaste yderligere. 

 
Assist Buttons Der er fire typer af AssistButtons, som alle kan aktiveres ved at trykke på 

(F6). 
 AssistButtons kan være usynlige, indtil markøren stilles i feltet.  

 
De fire knapper ser ud som følger: 

 

 Bruges til at vise oplysninger fra en anden tabel, der kan indsættes i det 
aktuelle felt. 

 
 Bruges til at vise hvilke poster, der indgår i feltindholdet. Funktionen 

findes i de felter, Navision selv beregner. 
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 Bruges til at vise en rulle menu med forud definerede oplysninger, 
hvorfra du kan vælge en værdi til feltet. 

 

 Bruges til at åbne et vindue, der viser dig, hvad du kan indtaste i feltet. 

 
 
 
7.2  Kolonne/række-baserede arbejdsvinduer 

 
Kolonne/række-baserede arbejdsvinduer bruges, når der er behov for at vise flere elementer fra samme 
tabel ad gangen. Der er så til gengæld kun mulighed for at vise få felter fra hvert element ad gangen. 
 
Du kan bevæge dig rundt i arbejdsvinduet med følgende taster: 

 
- Du kan flytte mellem linier og felter med (PIL-TASTERNE) Op / ned og til højre / venstre. 
- Du kan hoppe en hel side op / ned med (PAGEUP)  /  (PAGEDOWN) 

 
Nedenfor ses et eksempel på et kolonne/række-baseret arbejdsvindue: 

 

Markeringspanel Den aktive linie Rullepanel  Linieskift 

 

 
 
Markeringspanel I markeringspanelet kan der vises forskellige mærker med 

bestemte betydninger: 

 
 

 Viser den aktuelle linie markøren er placeret i. 

 Viser at linien er ny og klar til at blive udfyldt 

 Viser at der er sat et mærke på linien. Mærket forsvinder når 
vinduet lukkes. 
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Rullepanel Du kan bruge rullepanelet til at rulle mod højre / venstre i 
arbejdsvinduet. 
Du kan også rulle mod højre / venstre med (PIL-TASTERNE), som 
beskrevet ovenfor. 

 
Eller du kan trykke på pilene i hver ende af rullepanelet (som er 
vist her til venstre) med musen for at flytte henholdsvis mod højre 
eller venstre. 

 
Sideskift Du kan flytte en hel side op / ned med (PAGEUP) og (PAGEDOWN), 

som beskrevet ovenfor. 

       Eller du kan trykke på pilene i hver ende af rullepanelet (som er 
vist her til venstre) med musen for at flytte henholdsvis op eller 
ned. 

 
Linieskift Du kan flytte en linie op / ned med (PIL-OP) og (PIL-NED), som 

beskrevet ovenfor. 

 

  Eller du kan trykke på pil-knapperne (vist her til venstre), med 
musen, for at flytte en linie op / ned. 

 
 
7.2.1  Tilpasning af kolonne/række-baseret arbejdsvindue 
 
Det er muligt at tilpasse vinduet, så det enkelte vindue vises med de mest relevante funktioner m.v. for 
den enkelte bruger. Her er beskrevet nogle af de tilretningsmuligheder du har. 

 
Ændring af kolonne bredden 
 

 En kolonne kan gøres bredere ved at placere markøren på stregen 
mellem to kolonner, i toppen af tabellen (i overskriftslinien), så 
musepilen bliver til en dobbeltpil som du ser her til venstre. Når 
musepilen ser ud som vist her holder du venstre muse-tast nede 
og trækker mod højre/venstre efter behov. 

 
 BEMÆRK: Det er den kolonne, der er til venstre for dobbeltpilen 

som justeres i bredden. 

 
Ændring af kolonne højden 

 

 Linierne kan justeres i højden efter samme metode som beskrevet 
ovenfor. 
 
BEMÆRK: Når du justerer liniehøjden, justerer du automatisk 
ALLE liniers højde og ikke kun den ene du trækker i (bortset fra 
hvis du justerer selve overskriftslinien). 
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Flytning af kolonner 
 

 Du kan flytte på kolonnerne ved at placere markøren på kolonne-
overskriften på den kolonne, du vil flytte. Tryk på venstre muse-
knap, så musepilen bliver til en hånd (vist her til venstre), hold 
muse-knappen nede og træk kolonnen hen til det sted i 
arbejdsvinduet, hvor du ønsker den placeret, og slip så muse-
knappen. 

 
Skjul kolonner 

Hvis der er nogle kolonner du ikke ”har brug for at se” kan du 
skjule dem så de ikke optager plads på skærmen og samtidig 
opnå et mere overskueligt arbejdsvindue.  

 
For at skjule en kolonne skal du stille dig i den kolonne, du ønsker 
at skjule. Tryk på: 
 
- (ALT+V) for at aktivere menuen Vis øverst på skærmen 
- Tryk på (U) for at aktivere menupunktet Skjul kolonne. 

 
BEMÆRK:  Det er altid muligt at hente skjulte kolonner frem igen, 
hvis det på et andet tidspunkt skulle blive aktuelt (se efterfølgende 
afsnit). 

 
Vis kolonner 

Hvis der modsat er nogle kolonner du gerne vil have vist på 
skærmen er dette også muligt. 
 
For at få vist flere kolonner på skærmen skal du trykke på: 
 

- (ALT+V) for at aktivere menuen Vis øverst på skærmen, tryk 
så på .. 

- Tryk på (E) for at aktivere menupunktet Vis kolonne... 
 
Der fremkommer nu følgende boks på skærmen: 

 

   
 

Ud for de kolonner der er vist i arbejdsvinduet, er der et flueben. 
Du kan kører op og ned i vinduet med piltasterne.  
 



 
 

Færdselsregler      

 
Side 24 af 34 

 
JMA A/S · Engelsholmvej 26 · DK-8940 Randers SV · Tlf. +45 87 11 00 00 · Fax +45 87 11 80 13 · info@jma.dk 

Er der kolonner, du gerne vil havde frem i arbejdsvinduet, skal du 
stille dig på linien og trykke på mellemrumstasten, så kommer der 
et flueben på linien. 
 
BEMÆRK: Hvis du fortryder, kan du stille dig på linien igen og 
trykke på mellemrumstasten, så forsvinder fluebenet igen.  

 
 
7.3  Kombination af kort- og kolonne/række-baseret arbejdsvinduer 

 
Nogle arbejdsvinduer er en kombination af et kort-baseret og et kolonne/række-baseret arbejds-vindue.  
 
Et eksempel er en salgsordre. En salgsordre består af nogle oplysninger om debitoren, som passer i et 
kort-baseret arbejdsvindue, samt nogle oplysninger om hvilke varer der er indkommet ordre på. Disse 
oplysninger passer bedst til et kolonne/række-baseret arbejdsvindue. 
 
I de arbejdsvinduer der er kombineret af et kort-baseret og et kolonne/række-baseret arbejdsvindue, 
gælder samme regler som beskrevet under punkt 7.1 og punkt 7.2. 
 
Nedenfor ses et eksempel på et kombineret kort-baseret og kolonne/række-baseret arbejdsvindue: 

 
 

Hoved (kort-baseret) Linier (kolonne/række-baseret)                   
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8.0  Funktioner i menulinien 

 
Menulinien indeholder en række menupunkter, hvorunder der er en række undermenupunkter. 
 
For at vælge et menupunkt skal du trykke på (ALT+BOGSTAV) - det bogstav der er understreget i det 
ønskede menupunkt            
For at lukke et menupunkt igen kan du bare trykke på (ESC)      
 
Undermenuen der fremkommer er en rullemenu som fremkommer når du vælger menupunktet.  
Herunder ser du et eksempel, hvor menupunktet Vis er valgt og følgende rullemenu fremkommer: 

 
  

 
 
 
 
 
 
Der er 6 funktionsmenuer. Hver funktionsmenu´s undermenupunkter er beskrevet i de efterfølgende 
afsnit. Hvis der er genvejstaster til menupunktet så står de i ( ) og en evt. ikon-valgmulighed er også 
vist. 
 
 

 

8.1  Menuen Filer 

 
Luk   (ESC) Lukker det aktuelle arbejdsvindue, der arbejdes i. Det aktuelle arbejds- 

vindue er det vindue hvor titellinien er aktiv. Det er ikke nødvendigt at 
lukke vinduerne i Navision, men du kan vælge at gøre det for en ordens / 
overskuelighedens skyld. 

 
Gem som HTML… Denne funktion kan du bruge, hvis du i stedet for at printe en side ud, 

ønsker at gemme den som et HTML-dokument. 

 
Database   Under dette punkt er der en undermenu, med de funktioner du kan bruge 

på databaserne i Navision. Funktionerne er: Ny…, Åbn…, Test…, 
Udvid…, Slet, Luk, Oplysninger. 

 

Deaktivt (nedtonet) menupunkt: 
De menupunkter der er nedtonet er 
ikke aktive og kan derfor ikke 
vælges. 

Aktivt menupunkt: 
Menupunkt der er aktivt og kan 
vælges. 

Genvejtaster: 
Ved de menupunkter hvor der står 
genvejstaster ud for, er der 
mulighed for at udføre den 
ønskede funktion ved at trykke på 
genvejstasterne, så man slipper for 
at skulle fremkalde 
funktionsmenuen.  

Undermenu: 
Menupunkter med en lille trekant 
ud for, har endnu en menu under 
sig, som fremkommer når du 
vælger menupunkt. 

Flueben   : 
Ud for nogle menupunkter kan der 
komme et flueben. Dette sker hvis 
menupunktet, er slået til (valgt). 

… efter menupunktet: 
Hvis der er tre … efter 
menupunktet betyder det, at der 
kommer en boks frem, hvor du skal 
indtaste nogle valg før funktionen 
bliver udført. 
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Regnskab   Under dette punkt er der en undermenu, med de funktioner du kan bruge 
på et regnskab i Navision . Funktionerne er: Nyt…, Åbn…, Omdøb…, 
Slet, Luk. 

 
Sideopsætning… Her kan du ændre udskrivningsmulighederne for de enkelte rapporter. 

Du kan ændre valg af papir, marginer og fonte. Før funktionerne kan 
anvendes, skal du vælge den rapport, hvis indstillinger skal ændres. 

 
Vis udskrift Med denne funktion kan du se en udskrift på skærmen, inden den 

sendes til en printer eller fil. 

Ikon:   BEMÆRK:  Funktionerne kan KUN benyttes i vinduer, hvor der er en 

 knap. 

 
Udskriv…   (CTRL+P) Med denne funktion åbnes et vindue, hvor du kan præcisere, hvad der  

skal udskrives, antal kopier og om der skal udskrives til printer eller til en 
fil. 

Ikon:     BEMÆRK: Funktionerne kan KUN benyttes i vinduer, hvor der er en 

 knap.  

 
Send    Denne funktion kan du bruge til: 

- at oprette en genvej (et link) til et bestemt sted i Navision på 

Navigationsruden under  
- at oprette en genvej (et link) til et bestemt sted i Navision på din 

PC´s 'Skrivebord' 
- at oprette en genvej (et link) til et bestemt sted i Navision og sende 

det via E-mail 
- at sende en rapport via E-mail 

 
Regnskaber Her kan være flere regnskaber listet under hinanden, disse regnskaber 

der er / har været åbnet, med det sidst anvendte øverst. Du kan åbne 
regnskaberne herfra, blot ved at vælge det ønskede regnskab.  

 
Afslut Denne funktion lukker alle vinduer i Navision og afslutter programmet 

korrekt. Hvis du er i gang med at udføre en funktion, eller hvis du 
mangler at svare på et spørgsmål fra programmet, vil Navision gøre dig 
opmærksom på det, inden programmet lukker.  

 
8.2  Menuen Rediger 

 
Fortryd   (CTRL+Z) Hvis du laver en fejl i Navision, kan du “fortryde”. Eksempelvis 

kan du med denne funktion, gendanne indholdet af et felt hvis du ved en 
fejl kommer til at slette det. 

Ikon:   BEMÆRK:  Du kan kun fortryde én handling tilbage, så det er den sidst 
foretagede handling der bliver ”tilbageført”. 

 
Klip   (CTRL+X)  Klip, Kopiér og Sæt ind fungerer som i andre Windows-programmer,  
Kopiér   (CTRL+C)   hvor du kan klippe, kopiere og indsætte indhold fra et sted til et andet  
Sæt ind   (CTRL+V)   i Navision . 

 Ikoner:    BEMÆRK: Det er ikke muligt at kopiere data fra andre programmer og 
så indsætte dem i Navision . 
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Ryd   (DEL) Denne funktion sletter det, du har markeret. Det kan være en del af et 

felt, et helt felt, flere felter, flere linier eller alle linier. 

 
Kopiér link Denne funktion opretter et link til det sted du står i Navision, som du kan 

indsætte for eksempel i et andet program. 

 
Kopiér forrige   (F8) I arbejdsvinduer med kolonner og rækker kan du bruge denne funktion  

til at kopiere indholdet af feltet ovenover, ned i det felt du står i. 

 
Indsæt ny   (F3) Denne funktion bruges til at oprette / indsætte en ny linie, et nyt kort… 

Ikon:   

 
Slet   (F4) Denne funktion bruges til at slette en linie, et kort ….   

Hvis du har markeret flere linier slettes alle markerede linier. Har du ikke 
markeret noget så slettes det aktuelle kort / den aktuelle linie. 
I alle tilfælde fremkommer der en boks på skærmen, hvor du skal 
bekræfte at sletningen skal gennemføres. 

Ikon:   BEMÆRK :  Det er aldrig muligt at slette elementer, hvorpå der er åbne 
poster og hvor saldoen er forskellig fra nul. 

 
Markér Med denne funktion kan du markere den linie du står på i et arbejds-

vindue med kolonner/rækker. 

 
Markér Alt   (CTRL+A) Med denne funktion kan du markere alle linier i et arbejdsvindue med 

rækker/kolonner. 

 
Vælg objekt Bruges i Navision’s udviklingsmiljø Objekt Designer. 

 
Mærke til/fra Denne funktion sætter et mærke på et element. Næste gang funktionen 
(CTRL+F1)  bruges på samme element, fjernes mærket igen. Alle mærker i et 

arbejdsvindue forsvinder når du lukker arbejdsvinduet. 
 Funktionen bruges sammen med funktionen Vis, Kun afmærkede. 

   
Søg…   (CTRL+F) Denne funktion er beskrevet under punkt. 5.3 Søge funktioner. 

Ikon:   

 
Erstat…   (CTRL+H) Denne funktion bruges, hvis du ønsker at erstatte feltindholdet i flere 

felter med samme indhold, med et andet feltindhold. 
 
BEMÆRK: Kan kun anvendes på felter, hvori der kan redigeres..  
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8.3  Menuen Vis 

 
Gå til    Dette punkt indeholder en undermenu, som giver dig mulighed for 

hurtigt at bladre mellem elementerne i et arbejdsvindue. 

 

Ikon:   Første   (CTRL+HOME) Viser første element 

Ikon:   Forrige   (PAGEUP) Viser forrige element 

Ikon:   Næste   (PAGEDOWN) Viser næste element 

Ikon:   Sidste   (CTRL+END) Viser sidste element 

 
Feltfilter…   (F7) Denne funktion er beskrevet under punkt. 5.3 Søge funktioner. 

Ikon:   

 
Tabelfilter… Denne funktion er beskrevet under punkt. 5.3 Søge funktioner. 
(Ctrl+F7) 

Ikon:   

 
FlowFilter… Denne funktion er beskrevet under punkt. 5.3 Søge funktioner. 
(Shift+F7) 

Ikon:   

 
Kun afmærkede Bruges sammen med funktionen Rediger, Mærke til/fra. Når du har 

afmærket nogle elementer, kan du bruge denne funktion til kun at få vist 
de afmærkede elementer på skærmen. 

 
Vis alle Denne funktion bruges til at fjerne alle filtre på et vindue, ligeledes slås 

funktionen Vis, Kun afmærkede også fra. 

Ikon:    
 

VIGTIG BEMÆRKNING !!    
Hvis du står i et arbejdsvindue og dine data er ”forsvundet”, så er det en 
god ide at starte med at bruge denne funktion, for i langt de fleste 
tilfælde er dataene væk på grund af, at der er sat et filter. Hvis du derfor 
bruger denne funktion, ophæves evt. tabel og feltfiltre der måtte være 
sat. Flowfiltre bliver ikke ophævet, men skal slettes manuelt. 

 
Sortér…   (SHIFT+F8) Denne funktion gør det muligt at sortere elementerne i en tabel i en 

anden rækkefølge, så det bliver nemmest og hurtigst at overskue 
dataene i arbejdsvinduet. Når du vælger denne funktion fremkommer der 
en boks på skærmen med de forskellige sorterings muligheder du har, 
herfra skal du vælge en og derefter vælge OK. 

Ikon:    

 
Værktøjslinje… Med denne funktion får du mulighed for at vælge hvordan din værktøjs- 

linie skal vises, mht. størrelsen på ikoner, farve m.v. 
 
Skjul kolonne Denne funktion er beskrevet under punkt 7.2.1 Tilpasning af 

kolonne/række-baseret arbejdsvindue, Skjul kolonne. 
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Vis kolonne… Denne funktion er beskrevet under punkt 7.2.1 Tilpasning af 

kolonne/række-baseret arbejdsvindue, Vis kolonne. 
 
Navigationsrude… Denne funktion benyttes til at slå Navigationsruden til / fra. 
(Alt+F1) Er funktionen slået til vil der være vist et flueben foran menuteksten. 

 

 
 
8.4  Menuen Funktioner 

 
Arbejdsdato… Her kan du sætte en arbejdsdato, hvis du har brug for en anden arbejds-

dato end den, som Navision foreslår. Arbejdsdatoen kan indsættes i alle 
datofelter ved at skrive bogstavet 'a' i feltet. 

 
Sprog… Her har du mulighed for at vælge mellem de sprog der er opsat i 

Navision, - såfremt der er opsat flere sprog. 

 
Object Designer  Giver adgang til Navision's udviklingsmiljø. 
(SHIFT+F12)  

BEMÆRK: Det kræver særlige rettigheder at få adgang til udviklings-
miljøet. 

 Funktionen bruges også til import og eksport af objekter. 

 
Designer   (CTRL+F2) Giver adgang til den del af Navision's udviklingsmiljø, der vedrører  

tilretning af vinduer og rapporter. 
 
BEMÆRK: Det kræver særlige rettigheder at få adgang til udviklings-
miljøet 

 
Navigation Pane  
Designer… (Alt+F12)  Giver adgang til den del af Navision's udviklingsmiljø, der vedrører   

tilretning af Navigationsruden. 
 
BEMÆRK :  Det kræver særlige rettigheder at få adgang til udviklings-
miljøet. 

 
Debugger    Denne funktion bruges ved fejlfinding i Navision . 

 
Client Monitor Funktionen kan bruges til at overvåge kommunikationen mellem 

Navision serveren og arbejdsstationen. 

 
Zoom   (CTRL+F8) De fleste arbejdsvinduer i Navision  viser kun et udvalg af de felter, der 

findes til hvert elementet. Når du har et arbejdsvindue åbent, kan du 
benytte denne funktion til at se hvilke felter, der findes til elementet.  

  
BEMÆRK: Beregnede felter vises ikke. 

 
Lav sikkerhedskopi… Denne funktion bruges til at udlæse en sikkerhedskopi af hele eller 

udvalgte dele af din Navision database. 

 
Indlæs sikkerhedskopi… Denne funktion bruges til at indlæse en sikkerhedskopi af hele eller 

udvalgte dele af din Navision database. 
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Sikkerhed    Denne funktion bruges til opsætning og vedligeholdelse af bruger- 

rettigheder, roller, samt ændring at password. 

 
Licensoplysninger Under denne funktion har du mulighed for at se licensfilen, og hvilke dele 

af programmet den giver adgang til. Menupunktet giver også adgang til 
at ind- og udlæse licenser. 

 
Custom Controls… Funktionen kan bruges til at generere en liste over Controls på arbejds-

stationen. 

 
Indstillinger… Funktionen giver adgang til overordnede systemopsætninger på arbejds-

stationen. 

 
 
8.5  Menuen Vindue 

 
Luk alt Denne funktion bruges til at lukke alle arbejdsvinduer, så kun det tomme 

programvindue er tilbage. 

 
Arranger ikoner Denne funktion kan du bruge, hvis du ønsker at minimerer nogle af dine 

arbejdsvinduer og derefter arrangere, hvordan de minimerede arbejds-
vindue-ikoner skal placeres på skærmen. 

 
Vinduer  Nederst i denne menuoversigt er der en oversigt over alle de arbejds-

vinduer du har åbnet. Du kan aktivere et af de åbne vinduer ved at klikke 
på dets navn i vindues-oversigten. 

 
8.6  Menuen Hjælp 

 
Microsoft Business  Dette menupunkt åbner det generelle hjælpevindue i Navision. 
Solutions-Navision  
Hjælp     

 
C/SIDE Reference  Dette menupunkt åbner det et vindue med C/SIDE Reference Guide i 
Guide   Navision. C/SIDE er udviklingsmiljøet i Navision. 

  
Hvad er det ?    Ved anvendelse af denne funktion bliver markøren til en hjælpemarkør, 
(SHIFT+F1)   (en pil med et spørgsmålstegn). Stil dig f.eks. på det felt eller vindue og 

klik med hjælpemarkøren, så vises den lokale hjælp om emnet. 

Ikon:    

 
Oversigt over F-taster Ved anvendelse af denne funktion får du en oversigt over F-tasternes 
(CTRL+ALT+F1)   funktion. Det billede der fremkommer først er F-tasternes funktion hvis 

du bruger dem samtidig med Alt-tasten. Nederst i det fremkommende 
vindue kan du vælge kombinationerne af F-taster med Ctrl-tasten eller 
med Skift-tasten. 

 
Om Microsoft Business  
Solutions-Navision  Ved anvendelse af denne funktion fremkommer der en boks på skærmen  
   med oplysninger om, hvilken Navision version du arbejder i. 
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9.0   Funktioner i værktøjslinien 

 
Værktøjslinien består af en række ikoner, der viser de mest anvendte funktioner. 
 
Under de tidligere beskrevne funktioner er ikonet vist de steder, hvor det også kan anvendes. Der er 
dog et par ikoner der ikke kan knyttes direkte til en funktionsmenu. De er beskrevet herunder  
 
For at aktivere ikonerne skal du klikke på dem med musen. Nogle af funktionerne kan også aktiveres 
med genvejstaster, i de tilfælde hvor der er en genvejstast til funktionen står den i (  ) under ikonet. 

 
 
Oversigt Hvis du anvender dette ikon, får du et arbejdsvindue med en liste frem 

på skærmen, som indeholder alle de allerede oprettede elementer. 

Ikon:    

 
Hovedmenu Placerer cursoren i Navigationsruden. 
(F12)    

 Ikon:    



 
 

Færdselsregler      

 
Side 32 af 34 

 
JMA A/S · Engelsholmvej 26 · DK-8940 Randers SV · Tlf. +45 87 11 00 00 · Fax +45 87 11 80 13 · info@jma.dk 

10.0   Dato indtastning 

 
I Navision er der indtastet en arbejdsdato, som systemet henter frem (arbejdsdatoen kan ændres). De 
steder hvor det vil være nødvendigt selv at indtaste en dato, er der forskellige mulige måder at ind-taste 
en dato på. Mulighederne er som følger: 

 
To cifre Hvis du vil indtaste en dato indenfor den kalendermåned systemets fastsatte 

arbejdsdato refererer til, så kan du nøjes med at indtaste dagen. 
Eksempel:  

Hvis arbejdsdatoen er den 5. september 2004, og du vil indtaste den 27. 
september 2004, kan du nøjes med at indtaste (27) og trykke (ENTER), så 
henter systemet automatisk –09-04, så der kommer til at stå 27-09-04 i feltet. 

 
Fire cifre Hvis du vil indtaste en dato indenfor det kalender år systemets fastsatte 

arbejdsdato er i, så kan du nøjes med at indtaste dagen og måneden. 
Eksempel:  

Hvis arbejdsdatoen er den 5. september 2004, og du vil indtaste den 10. 
februar 2004, kan du nøjes med at indtaste (1002) og trykke (ENTER), så henter 
systemet automatisk –04, så der kommer til at stå 10-02-04 i feltet.. 

 
Seks cifre Hvis du skal indtaste en hel dato skal du indtaste 6 cifre dato-måned-år, som 

dd-mm-åå, dvs. 2 cifre for dato – 2 cifre for måned – 2 cifre for år. 
Eksempel:  

Hvis du vil indtaste den 7. marts 2005, skal du indtaste (070305) og trykke 
(ENTER), så skriver systemet automatisk 07-03-05 i feltet.. 

 
Ugedag/uge nr.  Hvis du skal indtaste en bestemt uge dag, i en bestemt uge, i det samme 

kalender år, som arbejdsdatoen er i, så kan du indtaste de tre første bogstaver 
i ugedagen og derefter uge nr. 

Eksempel: 
Hvis du vil indtaste mandag i uge 52. Så skal du indtaste (MAN52) og trykke 
(ENTER), så skriver systemet automatisk 20-12-04 i feltet.. 

 
Dags dato Hvis du skal indtaste dags dato, kan du nøjes med at indtaste et (D) for dags 

dato og trykke (ENTER), så henter systemet automatisk den dags dato, der er 
registreret i din computer.  

 
Arbejdsdato Hvis du skal indtaste den arbejdsdato der er registreret i Navision, kan du 

nøjes med at indtaste et (A) for arbejdsdato og trykke (ENTER), så henter 
systemet automatisk den arbejdsdato, der er registreret i Navision. 
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11.0  Generelle Windows funktioner 
 
Som nævnt under punkt 3.1, er det muligt at bruge genvejstaster i stedet for mus til at udføre næsten 
alle funktioner i Navision. Der er ligeledes mange funktioner i Windows, der kan aktiveres ved hjælp af 
genvejstasterne. 
 
I efterfølgende afsnit er vist de mest generelle funktioner, der kan bruges i Windows miljøet, som 
Navisions platform er bygget op omkring. 
   

 

11.1  Funktioner, der kan udføres med Windows-key tasten 

 
 
           
  
 
 
      +    
     
  
 
 

    +  
 
 
 
 

    +  
 
 
 
 

    +  
 
 
 
 

    +  
 
 
 
 

   +              +  
 
 
 
 

E 

D 

Åbner for programmet ”Windows Explorer” (Stifinderen). 

Viser skrivebordet ved at minimerer alle åbne programmer til 
proceslinjen. 
Ved at gentage funktionen, genåbnes alle programmer igen. 

Åbner startmenuen. 

F 
Åbner for Windows søgevindue. 

L 
Låser computeren.  
Tryk på CRTL + ALT + DELETE for at genåbne computeren. 

M 
Minimerer alle åbne programmer i Windows til proceslinjen. 
 
 

M 
Genopretter alle tidligere åbne programmer i Windows til deres 
oprindelige placering. 
 
 

 Shift 
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    +  

 
 
 
 
 
 

R 
Åbner for Windows funktionen ”Kør”. 

F1 
Åbner for Windows menuen ”Hjælp og support”. 

Pause/Break 
Viser grundlæggende oplysninger om computerens 
systemindstillinger. 

Tab 
Skifter mellem de åbne programmer på proceslinjen. 

Tab 
Skifter mellem de åbne programmer på proceslinjen. 

Alt 


